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 عبطلل ناويدلا اذه باختتا ف ببسلا حرش

 يذلا ملا وهو ء ريطو ةباد لك ه دمحم مسي يذلا « لاضفالاو ماعنالا يلوو « لالج لاو ةرعلا بر هلل دجلا

 « نيبملا برملا ةباتك هيلع لأ يذلا هلوسر ىلع هللا ىلصو « رينا هديب و ءاشي نم ٌلذيو ءاشي نم ٌيه

 ةولص « نيلاصلا راربألا مبامأو ء نيرهاطاا نيبيطلا هلآ ىلعو « نيلسرملا ديسو نييبنلا_مّتاخ لمص انديس

 ةغللا يف ني واودلا أ نم يسادنألا يدزألا ”ىناه نبا ناويد ناك اللم ( دب امأ ) + نيدلا موي ىلإ ةلصتم
 مهيمالقتم نِ ال هتقبط يف وه نم مهنم نكي مل هنأل» برغل ءارعش لضفأ ناويد نأ اهو ءرقتلت و وجول ةيب رعلا

 ىلع لشي هنأ يناثلاو «٠ ©313ةق راما دنع ينتاك م دنع وهو قالطالا ىلع م”رمشأ وه لب مهي رخأتم نم الو
 اّن ال ةعيشلا تاداقتعا لوصأ نيمي هنأ ثلاثلاو « ماشلاو عمو برغلا يف نييمطانلا ةلود رومأ نم ريك
 خسنأ نأ تمم ءابمضوم يف ناس اک و ريثك ل الغأ ىلع يوتحت ةعوبطما سلا نأ تیرو : مهنم ةيليممسالا

 « ديدملا زارّطلا ىلع ةقرفتملا بتاكلا يف ةدوحوملا ةيطللا خلا تافالتخاب ًاليذمو دمو ًاحّحصم َناويدلا اذه

 ابترثوأ بتاكم يف ةدوجوملا ةيطللا سنا نع تشحبق ء امتع نم اهنيمسو !بميقس نم اهي "ىراقلا دنع ققحتیل
 خسنلا ركذ دنع اهليصنت يتأيسو < ةخسن ةرشع يناهب يلذح روفوو ي ةداعس ترفظف « دنطاو رصمو
 قیقحت ىلع ينم ًاصرح لماکر تافتلاو مات مّجوتي ًاتيبف ًاتيب اهرخآ ىلإ اهوأ نم ةخسن “لك تملاطف « ةيطخلا

 دئاصقلا عيمج تلقن مث « يدنع درفنم باتك يف ةخسن "لك تافالتخا تلقنف « تيبلا يف ةحيحصلا ةياورلا

 يف ةخسن لك ةمالع عم خسنلا تافالتخاب اهتليذو « لتس اک اهراعشأ ةح نع ثحبلا دعب ةخسنلا هذه يف
 بيترت ةخسن يف دجأ لو ء”ىراقلا ىلع ةلوهساا نم هيف ل ءاجحلا فورح ىلع اهبترو « نيسوقب ةَسوقم اهرخآآ

 يهو طقف ٍةدحاو ةخسن يف ابدجو نيتفورعم ريغ نيتديصقب اهتقلأو « © ًتقوف ًاتقو *تّدشنأ امسح دئاصقلا

 ي < ںایعالا تافو و هزيرات يف ءارمقلا نم يشك" مالک دقت يذلا ناکا ناار
 رفعج دنع ناكر عاشلا نأل < تايرعلا لبق تدعنأ تايزعلا ريع يه يتلا امرك نا دئاصفلا بيترت يف لاقي ام ةياع (؟)

 ةيياسلا ةديصقلا اهرخآآو ةعساتلا ةديمقلا اهوأ» تايرملا امأو <« رىما ىلإ هجرت يف ركد سس اك رقم هئمي مث الوأ يلع نبا

 ايئاوع يف اهانتبثأ ةنسل ةديصق بيبعت ادع تبث قمو « بتديسفلا نيتاه يتاوع نم رهظي ا نوميرألاو



 ضمب يف دجوت يتلا ةقرفتملا تايبأل ًاضيأ اهتقلسأو « ( قل ) ةمالمب اهلا ترشأ ينلا يناطي رولا فحمل ةخسن

 . ةيب دالا بتكلا ضعب يفو رخآلا ضعبلا تود خسنلا

 . 9 4 5 +a * ۾
 . « عوج نم يشت الو نيل ال » هراعشأ يلاعم نيببتو تافل حرش ريغب ناويدلا اذه رشن نأ تيأر مث

 ةلوادنملا ةغللا بتك يف نآلا ىلإ نّودت ل اهضمب نأ ىح تارواحلا رداونو تايلكلا بئارغ ىلع هثاوتحال
 هدئاصق ميج تحرشف ؛ ةمدقلا هذه نم سمانا لصتلا يف كلذ ىلع بناس اك ةفورعملا ءارعشلا نب واودو
 هنييبت هيلا جاتي امم ناك نإ هظاغلأ با ارغإ تمي لك لوأ يف تیب يأ « يرثكملا بواسأ كلذ يف تسّبتاو

 34 ءارعشلا لاوقأ نم رئاظنلاو دهاوش' شاب EH هبلطم نييبتو كي ا

 دن تالا رك أ رشا نأ ىع بخ ؟ تلمجو ؛”ىراقلا نهذ يف ىنعملا نکن نأ ينم ةبغر اذه لک

 . قباسلا اهحرش ىلا تبرشأ تاغللا ترركت اًميحو « يبهتملا ىلا ”ىدتبملا نم معلا ةبلط ميمج هنم

 مق نم ترك ام لوألا « نيوجول كلذو داتقاا طرخ اهنود ياا رومألا نم ناويدلا اذه حرش نأ ملعاو

 طفلا ينخ تح هراعشأ ضمب يف يف نو يذلا تاو ترا نااار ةغللأ دراوش ث لايعتساب رعاشلا

 دئاصقلا امأو 3 داماك ناوبدلا اذه حرش ىلع روت احا 9 ٍل اذه لجألف 2 تعما عاضق ئراقلا ىلع حيحصلا

 اهريغ يف اكر تكف يحصت اهبف سيلو « طقف تابعا يف ؟١”نيدلا ديه يلع دما لضافلا خيشلا اهحرش يتلا

 دقو « كلذ نيب و هنيب لاح لجنألا نكلو دئاصقلا عيه حرش دارأ لضافلا اذع نوكي نأ نيو هادئاصنلا نم

 لاج عننا ”ييظع ارش هتدجوف « هرحآ ىلإ هلوأ نم هتملاطف « حرشلا اذه نم ةطوطخم ةخسن لإ ”تلصو

 يتدافتساب فرت يت و « ةبب رماا ىف ءابدألا لئامأو ءالضنلا داحآ نم هحراشو كالذكن وكي ال فيكو « ةدئاغلا

 هلو هماقت اذه يحرش يت هثدروأ دنف يلاب ىلع رطخي مل اديدج ىنع» داهأ اميحو « ًةريتك ءايشأ هحرش نم
 ت د نمل 2 ع ع

 تايّرعملا ريغ دئاصملا حرب ةممثو هحرش لو ف همدقم حراشلا اذه أ اتا ولو ءاضيا يريغ هنم ديغتسيل
e ٤ 

 . علبأ هتدلافو ”لغأ هش ناكل

 « ةقاخ ىلعو ناويدلا دئاصق_عصج حررشو رةمّدفم ىلع يوتحي اهلّوأ « نيثرج ىلا حرشلا اذه تمسقو
 حي ةخسن عبط ىلا جايتحالاو ةعوبطملا خسنلا ةيميك نمضتي لوألا « لوصف ةسخ ىلع لمتشت ةمّدقماف

 رعشي هنلباقمو هرعش دقو رعاشلا ةمجرت نمضتي يناتااو ء هذه ينخسن ءانب و اهتاّيصوصخو ةبطحتا خسنلا ةّيفيكو

 وتاامقاولاو نيحودمملا مجارت مضت ثلاتلاو « كلذ ريغو هرعشب مرأتو ۵ نيرياعلا ءارمشلا كوو يبنتملا

 رباك أو هنامر ءاملع ةلجأ نم ناكو (دلا ) < تروس » ةدلد رو او ناك اع ٠+١ م ةمس يقو خيفلا اذه )7

 قكو ءارو اط ادم ناكو « ةليلخلا هقرامم نع !وداعتساو ململا هدلط ن م ری فيرشلا هيي نم جرحت « ءرصع ءالطق

 « فلالا » لستس م هلل ررر ف رتب سک ملص دقو بخ ا قلع رهوج طمس فورعملا ةقيلصت

 هيذحو يترملا ناالا يف لوادتلا ريدك ملم 5 فلالاو « ءرحآ ىلا هلوأ ىم ةحعص ةئام وح ىلع لمتشم وهو باتكسلا كلذ ىف
 . تدالا ىف ةريثك ةراهم ىلإ حاتم ًادج بعص هم
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 مالتا « مدلاقع و ناويدلا يف ةّيليمعسالا .تاحالطصالا حرش نمضتي ٌمبارلاو « دئاصقلاب اتت يتلا ةيخي راتلا

 ىلع يوتحت ةقالاو « ةفورعملا ءارمشلا ني واودو ةلوادتملا ةخللا بتك يف نآلا ىلإ ديت مل يتلا ظظافلألا ُمَمْضتي

 ي زيلجتالا ناسللا ىلإ ناويدلا اذه ةمجرت ىلع لمتشيف يناثلا ءزجلا اّمأو «عضاوملاو لئابفلاو لاجرلا ءامسأ سراهف

 . اهب ينماقإ نيح ( ارتلجعا ) دروفسك آ ةدلبب اهتلمع يتلا
 حيحصتلا يف ُترَّصَق نإ ةحماسملاب يلع اواًضفتي نأ ناويدلا اذه نوؤرقي نيذلا يناوخإ وجرأ ماتلتا يقو

ore 65 10 س 52 5  
 قيفوت امو هدحو هلل 'لاكلاو «ةياردلا صفان ةعاضبلا ليلق يأل ءى منت يف تاما وأ تايبألا حرش يف وأ

 . ليكولا متو يبسح وهو هيلع الإ يلتوعم امو هب الإ

 للا هللا دابع لقأ انأو

 ىلع دهاز هد*+ه.٠ةس لاوش ٠

 يلع لضف خيشلا نبا دنحلا -- نكد دابآ رديح ع يبيح

CY) 





 ةمدسقم ا

 كوالا
 ةحيمص ةخسن عبط ىلا جايتحالاو ٌةعوبطما عسل 00(

005 
 ديرك ع٩۱۸۸ ةنس يف توريس نيترعو ه۶ ةلسس يق رح ةرع تأ رم تات حط دق ناويدلا اذه ن را ا

 رهظي و « ظاملألا ضمب حرشب هلبذم ةتلاتا نأ الإ ےظع قرف خسنلا هذه نيب سیلو “ ۹ ةلسس يفو

 اک ىمملا دشت ىتاا طالعألا اف رک ايلكو ٠ ايتاباور عنا ةدحاو أ ىلإ محرت تالتلا نأ اهتاباعم نم

 -- + يلاتلا تيما يف رولا نبا معصوم يف « ریللا نا » اف دبل

 «ولدإلا ىلع هنأ قداقلا بس  ةينام رولا يآ نم تس دقل
 -- : تلا اذه يف « قهاش وهو بكك ىلع اب » مصوم يف « بکر رهو قهاس ىلع اب » اهيف دج اکر

 © دولَص وهو حافصلا نم سيلو قهاش وهو بکیک ىلعأب سیلو
 ةديصقلا ناونع وحن « ةحص ريع اهيف دئسعقلا ضس تاباوع نأ اذه مءو ء ادح ةرينك طالعألا هذه لتمو

 «ةّيسادنالااب فورعلا يلع نب ر مع دم يف اه أ بباوصااو هلل نيدل رعلا هللا حيف اهسأ رهطي يدلا ةيباتلا
 تسيل ةرابملا هذه نأ م © لا دس لصولا مط لتم يف لاقو » ناويدلا مط ن ٠,- عطف لف نون يف يو

 ةبيترتو « « رضنلا بابشلاك كأ تن و » اهئاط» ىارخأ عطف ن٠ عارصم يه ل ا ااا ناونسل نم ءىس

 نيتلتلاو ةعباسااو ةرشع ةنماتلاو ىلوألا ةديصقلا ي اك« اههجو ريع ىلع اهيف دئاصفاا ضب كس

 « عضاوملار دك يف خسنلا تافالتخا اهنتم يف لحد دقف ةرشع ةنماتلا ةديصفلا امس ال نيعب رألاو ةسماختاو

 ! ةقبقتحلا يف ياكم ایس ناويدلا اذه عط ىلإ ةجاحلا تف , عيراصلاو و يفاوملا رارک دن كلذ لجألف

 ( قل ) هحست نيب قرفلا نم تن ام مجاز عطا1 ىلإ ةجاحلا دي زملو ء اهشركَذ يلا ىلا هوجول ! هذه نآلا ىلإ معطي

 . « ةيطلعا خسلا تاّيصوصخ » يف خسنلا نم اهريغو

 ( لاقألا ةديرح ةعيطم ) فراعملا ةعطم يف قرفز ةياسللا ةعبطملا يف }¥{ ةيريملأ ةمدطلا يف »20

 ١56 ةيمرامملا ء ٠١٣ ةيباسألا < ٠١۷ ةيريملا ء ج حرصلا )٤(

 <« ه١ ةيعرامملل ٦٩£ ةياسللا ء ٠ ةيريلا « 45 حرملا 2(
 ٠ ةيراملا < هه ةيباسالا < ٠١ ةيريلا « نيرشملاو ةيداحلا ةديسقلاو ب رشملا ةديصقلا نيب ةعطقلا س حرصلا _

 11  ةمدقلا



 ةِّقطملا خلا (؟)
 ةرجملا نم اهيف ةب وتكملا نينسلا بيترت ىلع ةبترم يهو

 نم ءالضفلا كلم يف اهنم رخو رصمو ابروأ بتاكم يف ةظوفح اهن ةرشع ثلث ةحسن ةرشع يبا يهو

 ل : ایان امسا رک عم اہتباتک يراوق بسحب اهئايي كيااو « دنملا لعأ

 )١( ىلا يخسنلا طحلاب "قب وتكم ( <'ارتلهتا ) ندنلب يناطي ربلا فحتملا يف ةظوفحلا ىلوألا ةخسنلا «

 لصألا ىلإ اهم رقأو ردق اباجأو بتاككا يف دجوت ىتلا خسناا ْمدهأ امكلو ءاهرجآو اطوأ نم ةصقان « ةلكشم

 ىلع يوتحتو « هركذأس اك هذه ينخسن اسهيلع تينب يلا ةخسنلا يهو « اهتياور ىلع دمتمُي ينلا خسنلا نمو
 س : تيبلا اذه نيتلتااو ةيناثلإ ةديصقلا فصن نم 'ىدتببو « اهريغ يف نادجوت ال نيتديصق

 “شدت بي ال اغ ناكف ٠ هدوعو حاملا هدب هل عال

 . اهساطرق مّدق ببسي ةرحملا نم مياسلا نرقلا يف ةيوتكم اهمأ نونظي و  اهدناصق يف بيترت الو

 « حضاولا يخسفلا طخلاب ةيوتكم ( "انف ) سي راب ةيلعألا ةبتككأ يف ةظونحلا ةيناثلا ةخسنلا 220(

 ىلع ةبترم اهدئاصقو « ةمدقملا هذه مخ دعب دئاصفلا ءادتبا يف اهل دق ةرصتخم 5 ةمدقم اهو يقو کم

 . ھ۸٥۸ اهتباتك ةنسو « يننحلا نزلا دع نب دمحم اهأرق دقو , حضاو ريغ اهمتاك ےس او « ءاجطلا فورح

 ع حضاو يحسن طخ ”ةبوتكم ( ©؟”ارقلجتا ) دروقسك أب نيلداب ةبتكم يف ةظونحلا ةتلاتلا ةخسنلا ()
 « « ليوط راخفلا يف ضي رع موي » اطوأو . اهدئاصق يف بيترت الو ةمّدقم الب « عضاوملا ضعب يف ةلكشم

 اهيف ءادتبالا ناكو » - : اهرخآآ يف بوتكم اذكهو « ىرغلاب نطاقلا يرذوجلا باهش نب دم اهتاك ساو
 نم ٌغارغلاو ةرحملا نم ٠٠٠١۲١ ةنس روهش نم ريدغلا ةرايز موب يف ةجحلا يذ رهش نم رشع نماثلا نينثالا موب

 كيب نسح ريمألا ةمدخب كلذو تافآلا نم هللا اهسرح ( انملص ) يف كلذو هنم ني رشعلاو نماثلا مويلا يف اهتباتك"
 « كيب يربي موحرملا نب

 خسف طخ ةيوتكم ( “ايسور ) جربسرطب ةنيدي يويسالا فحتملا يف ةظونحلا ةمبارلا ةخسفلا ( 4 )
 « دوكر موحنلاو انتفرطالا » اطوأو « نيحودملاقفو ىلع ةبترم اهدئاصقو « ةمدقم الب «ةلكشم «سيفت حضاو

 كل« يف تناكو « روكذم ريغ اهبباك ساو « ناكلخ نبا نع 'ىناه نبا ةجرت ابنم ىلوألا ةقرولا يقو

 دلو هللا رصن ةبتكم يف تمظتنا مث ٠ ه ٠۰۲۷ ةنس يف يني روبلا نسحلا ةمالعلا طبس ين ينساحللا محرلا دبع
 هلل اهتباتك ةنسو « يسلب رطلا هللا حت
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 يف اك اهرخلآو اهوأ ء يسن طخ قب وتكم ( اينالا ) نيلرب ةبتكم يف ةظوفحلا ةسماطنا ةخسنلا )٠(

 :  ناذه اهو 'ىلاع نبا ىلإ بسن دق نيتي اهرخآ يف نأ الإ « ةرشع ةيداحلا ةخسنلا
2 7 0000 00 

 ر اہ تاحاسو سیب اجافاخ ةرمحو ضايب يي تانحو هل

 4 هک ا

 رج اهباوج يف تليجأ ۶ حاجز هناك اف هاملا لوجي قاقر
 شهلا اهتباتك ةنسو ع يودعلا ىسوه نب دمع نب ده نب دوم نب لبعمسا اهبناك م ساو

 ةمدقملا عم يحسن طخب اةيوتكم ( الجنا ) دروفسكاب نيل !داب ةبتكم يف ةظوفحملا ةسداسلا ةخسنلا (5)

 يف ضي رع موب » الواو « نيحودملا قفو ىلع ةبترع اهدلاصقو ء بهذا ود «ةيناثلا ةخسنلا يف يلا

 فلل 0 اهتباتكةنسو ةسورحلا بلح نكس يدادغلا ناوضر الم نب قطصم اهبتاك ساو ء « لی وط راخفلا

 « ةمدقم امف سيا « يحسن طخب ًةيوتك کک رم ةي ويدا ب بك راد يف ةظونحلا ةبجا لا ةخسنلا 00

 یوق 0 اهوأ ىتلا ةديصفلا نم نيعسلا تيبلا نم ؟ ىدتبنو + امهمف بیرت الو < ةصقأن اهدئاعق ضع و

 4 3 0 .٠ 2 4 ١
2 

 ماقعملا ناصمر رهش سماخ اهتباتك راتو « يرهزالا حاتماا دمع اهباك ساو « ديه نمو داه ند بصحأا

 . ھ۵ ٩۰۷۲ ةنس هردق

 ةمدقملا عم ؛ يتسن طخ ”قيوتكم ( “اينابسأ ) دي ردم ةّياهألا ةبتككا يف ةطوفحلا ةنماثلا ةخسنلا (۸)

 « ليوط راخفلا يف ضي رع موب + » املوأو ؛ نيحودمملا قفو ىلع ةبترم اهدئاصق ضس و « ةيناثلا ةخسنلا يف ىا لا

 ةنسو ٠ يعفاشاا يللا يري ر لا دع نب دج شتي ورد اهبناكم ساو « ةخسنلا هذه يف ةكورتم راعشألا ن ريكو

 -BN oeA ةنس يف ينيسألا ن ھر لأ دنع كلم يف تنا اکو « ۃروک ذم ريغ اهتباتك

 3 خسف طخ قب وتكم (ایسور ) جريسرطب ة ةليدع ييسالا فحتلا ق ةظوفخلا ةعساتلا ةحسلا قل

 مساو « لای وط راخفلا يف ضي رع موي » اهوأو ء نيحودمملا قفو ىلع ةنرم اهدئاصفو « ةلكتم « ةمدق الب

 ھ۰ ٠٩ اهتياتك سو ء يسلبانلا ليععما ن ینطص» نب ديعس دمحم كلم يف تناکو « روک م ريغ اهباك

 « حضاو يحسن طخ ةب وتكم ( ارتلجا ) ندم يناطي رباا فحتملا يف ةطونحلا ةرشاعلا ةخسنلا )٠١(

 ةصقان يهو « دوكر مو وحلا انتقرط الا » وأو + نيحودملل قفو ىلع ةبترم اهدئاصقو « ةلكشم « ةمدقم الب

 « روک ذم روغ اهتاك ےس او ء ايب رشع ةدخ لإ « انجوأف نامزلا اذه يب راس دق » اهدئاصق رخآو ء اهرخآ يف

 بحر رهش يف ةفرشلا هک نايس ن ىلع نب دم نب دارم كال يف تناكو « ةروك ذم ريغ ًاضيأ اهتباتك ةنسو

 هه ۱۱۲۸ ةنس نم

 يتلا ةمدقلا مم « يخت طخ هب وتكم ( ""لايناملا ) نيارب ةبتكم يف ةظوفحلا ةرشع ةيداملا ةخسنلا (11)
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 وام ةعدفلا



 اهبناك ساو « لی وط راخفلا يف ضي رع موي 0 اطوأو « نيحودمملا قفو ىلع ة ةيترم اهدئاصقو « ةيناثلا ةخسنلا يف

 . ه ۱۱٩ اهتباتك ةنسو « يلبنحلا فيطالا دبع نب دم

 ىلع لمعت « يحسن طخب قب وتكم رص ةي وبدلا بتكلا راد يف ةظوفحلا ةرشع ةيباثلا ةخسنلا )1١(
 راخفلا يف ضي رع موب » اهوأ ةديصقب ”ىدتبت ء ةصقان اهدئاصق ضع و « ةيناثلا هخسنلا يف ياا ةمدقملا

 لوألا عيب ر اهتباتك خي 2 راتو « يرمعاا دوم نب يرمعأا هللا ريخ نب يرمعلا نيساي امہتاک ساو « ليوط

 ھ ۱۹۸١ هنس

 )٠۴( حضاو يخ طخي ةيوتكم 27( اساسا ) لاي روكسالا ةبتكمي ةطوفحملا ةرشع ةتااثلا ةخسنلا «

 اهبتك رساو 4 2 ر موحنلاو انتقرط الا د اهوأو « نيحودمملا قفو ىلع ةسرع اهدئاصق ضس و « ةمدقم الب

 يرهر لا یال ىجانجلا هللا دبع «٠ رهمأ روصتلا جحا نب نيئمؤملا ريمأ نب ديز هللا دبع بشك ن م » تناكو

 روك ذم ريغ تبان ةسو « هل هلا داخ ينيسحلا نينمؤلل

 ةخسنلا يف ةتبتم ةءدقم مم « يحد طخب ةب وتكم صوصخم كلم يف يه يلا ةرشع ةمارلا ةحسنلا (12)

 9 ر مو ر 2 2 ةنسو اهبتاك ساو « دوكر ءوحنلاو اشفرط الأ » اطوأو . نيحودمملا قفو ىلع ةبترع مدام ضم و و « ةيناثلا
 م ۱۲۹۹ ةنس يف يدابآ ردا يلع دارع حيتشلا ربك الا يدح كمل يف تاکو « ني روك < ذم ريغ اہتباتک

 اهدئاصقو «ةمدقم الب يحس طح ب وتك٠ صوص ثال» يف يه يلا ةرسشع هسمافلا ةحسلا )٠١(

 خي و و « دوكر ءوحنأاو اشفر واو . نيحودمملا ى 7 ثيشلا طخ ناب وتكم ةخسلا هده اتلتو « دركر ءوحنلاو امتفرط الا » اهلوأو . نيحودمملا ققو ىلع ةبلرع
 بوتكاهبنءرخآلا ثاتلاو ءه ١١5 هس يىوتملا ( دملا ) تروس ةنيدمت نکآسلا يادا ىلع دهم لضاغلا

 ةروك ذم ريع اهتباتك هسو « رخآآ بتاك طخ

 « نيحودمملا فو ىلع ةئرع اهدئاصقو .هءدقم الب . تحس طخ ةباوتكم ةرشع ةسداسلا ةحسلا م

 اأ رهاب اهساطرقو < نب روك دم ريع اهتباتك هنسو استاک مساو « مليش د د خا ْمكَو م تلاقو ْتَحاَصَأ » اهو 7
| 7 

 ةرسع ةسماختا احلا يقر رك دملا لصاقلا كل يف تناكو « ةيدق

(vw)ةخاساا ي يأ هءدقلا مم 0 ۰ يحسأ طح ب وتكم صوصح كلم يف يه يلا ةرشع هعباسأا ةحستلا  

 ةنسو اهناك ےساو 6 ليوط راحفلا يف ضي رع ءو » اهو و . نيحودملا قفو ىلع ةسرم اهدئاصفو ء ةيناتلا

 ىنرتلا (دنملا) ) تروس ةنيدمي ىك اسلا يللا دبع لضاملا جيشا كالم يف تناكو کر نیر رک دم ريع اهتباتك
 ما ۹۲۷۶ ةنس

 ىلع ليحتل ءاةمدمم الب يحل طخ ةيوتكم صوصخم كلم يف يه ىلا ةرشع ةنماتلا ةخسلا (14)
 ريغ اهيناك ساو م ۱۳۰۰ ةنس قوتملا نيدلا ديه يلع دما لضافلا خيشلل اهحرش مم طقف تايعا دئاصقلا
 باتكلا اذه لوأ يف حرشلا اذه رک قبس دقو « اهتباتك ةنس كلدكو روك ذم

 .Cat. Arabic Ms (Cod 119( )( (؟ ٠+ 2(ا غ تقمالا ب ادام كلاثلا ءزجلا سس ةيبرملا كسلا سرهق (1)

 ةع ةمدقملا



 ليذ يف اهيلا اهب ترشأ يتلا ةعوبطلاو ةيطخلا خسنلا نم ةخسن لكل ُتزكرق يتلا تامالعلا سرهف اذهو

 --: امف فالتخالا عقو ثيح هذه يتخسن تايبأ

 لوألا ةن ىلع للت ( قل ) ١
 ةيناثلا » » » (ب) ٣

 ةثلالا » » » (جك) ۳

 ةيارا » » » (اس) ع

 ةسماخلا » » » ( غب ) ه

 ةسداسلا » » » (دك) 5

 ةساسلا » » » ( اه) ا

Aةئماتلا » ص » ) 6م (  

 ةعساتلا » » » (بس) ه

 ةرشاعلا » » » (لل) ١

 ةرشع ةيدالا » » » (صب) ١

 ةرشع ةيناثلا » » » ( بع) ١

 ةرشع ةسارلا م» » » (ح ) 5:

 ةرشع ةسماطلا ١» » » ( حت ) ٠
 ةرشع ةسدالا » » » ( فز ١١

 هرشع ةعباسلا مه » » ( عا ) ۷

 ةرشع ةنماثاا مه » (م) ۸

 ةرشع ةعساتلا » » » ( ط ) ۸4

 (رعم)
 ( لاي روكسالا )
 (صوصخ كل )

 ( صوصخم كل )

 ( صوص كلم)
 ( صوصخم كلم )
 ( صوصخم كلم )

 ( ةعوبطلا )

 --: هذه يهو راصتخالا لحأل اهمركرقف ةيلاتلا تامالملا امو
 اباق ةروك ذم خّسن وأ ةروك ذم ةخلن ريغ ىلع لدي (اهريغ) ٠ سلخ ج هو مسلما و ا 8

 امبلبق نيتروك ذم نيتخسن ريغ » » (مريغ) ١<
 ةخسناا كلت نتم يف تسيل ةياورلا كلت نأ ىلع لدت ةخسن ةمالع قوف ةريغصلا نونلا » » ( ثر) ۴

 ىرخأ ةخسن نع ةلوقنم اهتيشاح ىلع يه لب
 ًالصأ ةخسف يف ةحيمس ةياور ابف دجأ مل يتلا تايبألا يف يهو ةلدتحلا تاياورلا » » ( نظ ) 5ع

 ثويلجر+ قرشتسلا لضافلا رتمالعلا ٌرطاخ اهب حنس يتلا تادافالا نم اهرثك أو

 ( ارتلجنا ) درونسك 7 ةعماجب ةبب رعلا ٍذاتسأ
 يه | ةمدلملا



 . تيبلا ىلع هتحن يتلاو ةديصقلا ىلع كدت طلا قوف ةرفلا - ناوبدلا يف دئاصقلا حرش ىلع لدي ( حرشلا) 4
 نآرقلا ريغ يف ةرغ لك كلذكو ةيآلا ىلع هتحت يتلاو ةروسلا ىلع دت طحنا قوف نآرفلا دنس يف ةرم لك <

 هتحفص ىلع هتحت يتلاو باتكلا ءزج ىلع لدت

 هذه يخسن ءانبو ةيطحملا خسنلا تايصوصخ ) ا (

 ةخسنلا ةياورلا بسحب اهّحصأو لصألا ىلا اهب رقأ ثددجوف « اذه لبق ةروكاذملا خسنلا ميمج تملاط

 تاياور نم حلا بسحب قيلأو بسنأ يه اهيلع يوتحن يتلا تاياورلا نال « ( قا ) ةمالعب اها ٌراشملا ىلوألا

 - : تيبلا اذه يف « قلع » ةياور وحن . اهريغ

 بأ هل َراهيبونلا تننظ ىتح راف تبانم يف قلمي لاز ام
 ن حصأ تيبلا اذه يف « قلمي » ةياور نأ 'ىراملا ىلع ىنخي الو « ولعي » خسناا نم اهاوس ايف دجتو

 «؟0قواعلاب لد سارغلا » برعلا لوغاو راهب ونااو تباملا كذ نم هبق ال « ولي » ةباوو
+ 3 

 -: تيبلا اذه يف اه « ارب ره » ةياور وحنو
 «©كلرادتملا ُهْدَع اًريَرِع ىف يشت يدق الإ اُمَقَت امو

 هلوق يف امل « ایل » نم حصأ تيبلا اذه يف « ارزه »و « ابيل » ىه اهريغ يق تدرو ىلا ةباورلاو

 بيلا فالغخب دسألاب ةقئاللا دخلا ىعم نم « كرادتملا هدش »

 س: تيبلا اذه يف اهيف « ءالكشلا » ةياور وحنو

 دادا سبل نم هالكتلا لعام دست نم ماَيألا ىطف
 هيف اللا« ءامللقلا » نم حصأ تببلا يف « ءالكتاا » نأ 'ىراقلا ىلع ىنخي الو « ءاملظلا » اهريغ يف دجنو

 مايالا ىلع ءاعدلاو دادملا وذ 2 تلا لع ءاعدلاو دا ذ نم

 س: تيباا اذه يف يتاتلا خارصملا نم امف ءاج ام وجو
 8 0 5 5 5 ر 2 2 5 2

 ©©ناوثنا ىلإ ادق تيتا ىتح امم كليخ تاحاولا ىلا تم

 لبالل لمعتست ةحابالا نأ ةغالا نع مولعملاو «ناوثسأ ىلع اهب َتْدَت تح » وه اهريع يف درو يذلا عارصلاو
 برملا لوقتال كلذ عمو «لوألا عارصملا يف ةروكذ ملا لسملا ىلا ةمجار « اهب » يف ءاملا نأ رهاظلاو «ليمخلا نود

 ا ناکا رک كلانع ناك اذا ةحاالا ىلع ءابلا لخدت ااو « لما لحرلا خانأ لوقت لب لجلاب لجرلا خانأ
 4 هک . . E ا ج 0

 امأو < باوصلا نم ديب اهريغ يف درو يذلا عارصملا نأ ملف < هب ماقأ يأ « ناككاب نالف خانأ » لوقت

 حيحصلاو نيخسانلا وهس نم هناف 027 ةخانا مايللا ىلع نخنأ ىتح » رعاشلا لوق نم ىرخأ ةديصق يف ءاج ام

 يدع علا )ا 4ص حرصلا (ه) كت حرصلا (4) ¥ حرعلا (*) جافا () ماع سلا (5)
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 مالي وب افلا كعبتي و يضمت » هلوق هيلع لدي باطما لحم لحلا نأل « ةخانا مايفعا ىلع تأ تح »
 ۾" هگکرت كاذ موي داو برای » هلوقو

 تناك اهتيلو « لصألا ىلا ةببرقأ ةخسنلا هذه نوك ةقيقح ؟ىراقلا نيبتيا مضوملا اذه يف مالككا تلطأ اغناو

 «اهيلع يتخسن ُتْنَب دق كلذ لجأ نف ءاهريغ تاياور نم حصأ اهتاياور نأ دجو نامءالاب ابعلاط نمو دما
 :  اهاوس ام اهب فلاخت يتلا اهطخ تايصوصخ هذهو

 ١ ءاش اذإ » وحن عضاوملا رثك أ يف ةزمهلا تحت ةب وتكم ةزمها ةمالع 6

 «تاطرملا كل» و «ءارهزلا بسن » و «كلئازأ» وح داّصلاو نيسلاو ءارلا قوف ةب متكم ةلمبملا ةمالع س ؟

 «دويت هو « لبحا» وحن نيملاو ءالا تحت ناتب وتكم ةريغصلا نيعلاو ةريغصلا ءاحلا م

 « ْتَلَخ » و « دَقَلَف » وحن ةريغصلا ةرئادلا لتم ةب وتكم نوكسلا ةمالع - ۽

 هذه نَا نأ دب الو ءاهريغ يف دجوت الو ( قل ) ةخسنب ةصتخم اهنأل انبه تامالماا هذه ترك ذ ااو

 ويس بيس اإ « اهريغ يف تمقو اك ًاطالعأ ابف تءقو دق اسأل ةباتكلا طالعأ نع ةه مم تسيل ةخسدلا

 ةهتشم اهيف ةياورلا تدجو اًيحو « اهنع ةلوقمملا ةخسنلا يف تناك لمالغألا كلت نأ ببسب وأ أ ةباتكلا يف خسانلا

 . ىرتس اک ل یذلا يف اهنبتَأ دق

 اهيف لقت يتلاو ء رثكت اهضمب ينو لقت اهضمب ينف « طالعأ نم واخت ال يأ اهماف خسنلا نم اهاوس ام امأو

 نع ةلوقنم اهنأ ضعبي امض هلباقمو خسنلا عيمج ةعلاطم يل رهظو (  ع )و ( ف ) و ( دك ) و ( جك ) يهف
 ةخسن نع ةلوقنم اهنأ وأ امهنأ ىلع لدت ثالث وأ نيتخسن يف ةرمتسلا طالعألا ّنأل ٠ لصألا يف مرآ خس

 - : اذه لثم اسس برت نأ انل نكيو « ةدحاو
 ١ -- ) اهتينيك يف ترك اك اهريغ تاياورل ةفلاخم !هتاياور ّنأل ةدرقم أ نع ةلوقنم ( قل .

 .مضاوملا رثك يف ةرمتسم طالعألاو ةقفت» امف تاياورلا نأل ةيبات أ نع ناتلوقن» ( ف - جک - ۲
 ٣ روك ملا هجولل وتلا أ نع ةلوفنم ( بم س م - غب - صب - دك ل س .

 . روك ملا هجولل ةمبار أ نع ةلوقنم ( ط ام - عا مج حد ساد جل بس -اس - ب) - ۽

 رثك أ يف مقاو كلذ ٌناف اهيف اهطالعأ رارمتساو ضعب عم مم اپصمب تاياور قاتا نم ترک د يذلا ن ملعا

 يف « ايايسلا » ةياور وحن «ةدحاو ةخسن يف الإ اهعبج يف تسي د ادحاو ًاطلغ دبحت دق انأل اکی نال اولا
 : يلاتلا تيبلا

 <” كع اللا راَوَم لك ىلع ةديرط ايابتلاو ديزي مويك
 « ايانملا » اهريغ يفو ( جك ) اهب ةتدرفنا دقق
 مثيل حفلا () جج حرصلا (5) چچ حرملا زا

 ي۷ ةعدقللا



 : يلاتلا تيبلا يف « ماقت ماوحتو

 ملا عربو ىتوملا اهب مامن  ةلودب “يح تام دق نم تيدانل

 (ح) و (ف) يف اكتابضمب يف هالا اهحتس دقو « لاقت » اهريغ يو طقف (ط) يف دجوت اهناف
 س : يلاتلا تيبلا يف « ٌراهلن سيلو » ةياور ليبقلا اذه نمو

 رت هيف ةيسدق اهنكلو اہنود بيلا نجح ٌراهظ سلو
 « اراهظ تسيلو » اهاوس ايفو طقف ( ح ) ةياور اهناف

 : ىلاتلا تيبلا يف « نمأ » ةباور بابلا اذه يف لحدي و

 © مْدَقُم ليلد نم اهف دب اهلك ضرألا لمشي ْنْمَأ ناك اذا
 « ريركن اق » ابامت يلا رامشألا نم دروام ( لل ) ةياور ديؤي و « رعأ » اهريغ ينو طقف ( ل ) ةياور اهماف
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 فورس

 ب راب نص ي "ىناه نبا ةركذ يف

 ندين ال دق ام انديفب اهنم الك أل ء ةدّدمتملا مسملا اباق ٌةدئاف ققحتت اننا امرك د ىلا ةلتمألا هذهنمو
 ”تددتعا يتلا خسنلا يف تاياورلا فلت# نم هيلع ُتفقو ام لكت ايبألا ليذ يف تثأ كلذ لحأ نمو < اها

 هعدارتملا تاياورلا تيتأو ءاهسم دن -,الث ىلا ةراشالاب ًايفتكم اهيلع

 « حيحمصلا ظفللا ىلع ءىراماا هب ةلدتس ًاتبس اہم تن ةياور اک تبا كلدكو ء ءىراغاا نانئمطال ًاضيأ

 رحتلا عقو اهيحو

 مر ا اع
 را رد يف يف ةد لا هلم ۾ خسلا نمر أ وأ تن

x 
 یا كن

 تاياورلا حيمج تب دقق ااو باطما نيكي ال ثيحي نيحساناا ةهج نم تالکا يف فير
 ل تدروأو . ن تملا ي اهتتأ و يرظ يف اهتسحأ ' ترتح !ينتککو <« اهيلع ءىراقلا هينحل

 ةريتك فير حتاا اده لت ابق مهو ياا تاببألاو 2« يملا وأ يتمفاوم يف ةر ىلا ءىراقلل ن نوک ٠ تايبآلا

 لذ ف لا تاباورآ

 ( نيسوق نيب ةعوصوم ةفرحلا تايكلا ) - : هذه ابن

 كيل جرصلا 0)
Deutseh Morgenkl Geselisch, XXIV, from pp 48ft to 394 (£) 

 جج حرصلا (۷) ل حرصلا (50)

 (اهنيطو ) فويسلا فارطأ ( تلقن)
 اهتوف رداب هلل ام هللاتو

 شطسم بيبللا بل الق تيقس
 ( قیر احدق ) ءيش هبشأ

 ةنسأ ( دودخلا )ال دودق ( ىواشن )

 ىرس نه كفن“ سل دايج أدهنل

 جج جرسصلا (۷)

 ج حرصلا (۸)

 ^ لش كلثم نا دبل ًادوع

 ( ٩ ےفہمو نوہم ) نم مهكفإ ووذ
 ( "خنس دهملا ةروفاك) الو كيدل

 “*قوقشم ىوهلا يف بيحب ىمسي

 “عالاوح نهقوف لرم ررط الو

 7٩رن نم كفن سل( ضمغ) نكسيو

 جک حرشلا ()
 ج حرعلا 0)

 ¥ حرشلا (5)
 اه ةمدفلا

 مه حرصلا )٠٠(



 ةعوبطملا خسنلا يف تمقو يتلا ةيوغالاو ةبوحنلا طالغألا امو ء هذه يتسبط نم هعضاوم يف دراو حيحصتلاو
 اذه يف مقو ام اهنم ءاّرقلا هك امو ٠ ةلاطالا فوخ اهيلا ريشأ نأ نود ةقاطلا دهج- اه دنف ةطوطخلاو ل سس 5 . ءاع 55 هدام e م

 س : تیبا

 بعسل ت ھے 0 5
 ديو شحولا اذا سنالا ما قلاع ي ةرفغم وأ كلت

 « قلاح نم ةرفشم وأ كات » مهخسن يف اوبتكف <« قياحلاو ةا ىنم» اوميغي مل نيخساملا ر مك أ ناف
 قااحلاو َتارفغلا ديري رعاشلا نأ نيهوتم

 ةهبشلا اهم عمت ترت ةحيمج ةباور نادقفل اهانسم مي ال ةقيقد ناويدلا يف تايبألا ضب نأ ىنخي الو اذه

 د ةئلاسا نورا خس نوكت نأ نكميو « عياسلا نرفلا ةخان يه اهب ترفط ياا خسنلا ٌمدقأو ء اف ةمفاولا

 يتلا مهتتتكم يف تاك يتلا رخألا مہک رم اوئلبأ ام عم ميكلم لعا اولوتسا نيح نيسطاقلا موصخ ابفلتأ

 تناك يلا نم ظعأ بکر اد ماسالا دا الب عيمج يف ن 39 ايندلا بتاج نم تناك اسا » اههصو يف لبق
 ع باتك ىف لأ ةثاتسو فلأ ىلع لتشت نک تاک اهنأ لامي و رسما يق ذ رهاملاب

ES ر ی 

 )١( ءىلاع نب ةمجرت

 هبذأنو ةناشنو هيسنو هتدالو ( فلا)

 نيمدقتملا نم قالطالا ىلع برغملا ء ارعش رعشأ و وه » يدلا ىس ادنأألا ؟ںودعس نن دم نب اھ نب لع

 م١٢۳٣ ةنس يف ©* 2هيليبشإ ة ةنيدم ىرق نم نوكس ةير دلو “نرمل ء ىبتم هل لافي كلذ لحألو تير رح اتم او

 ىرخألاو مساقلا وأ امادحإ ناتینک هلو « قيس اکه رع ةدم يف نيتياورلا ف فاللتحا ىلع ھه ۳۲۹ ةنس يف وأ

 رصع يف ناک دلا : يکحلا “ياه نبا نسللا نيب و هنيب اريبمت يسادنألا اه نبا هل لاقب و ء نسحلا وبأ

 نب ةصيبق نب متاح نب ديزي دلو نم هنأ نيخرؤملا نم دحاو ريع لاق .27ساون يباب رهتشاو دسترلا ٌنوراه

 يذلا وه اذه متاح نب ديزي و "متاح نب حور هيحأ دلو نم وه لب لبقو « يدرالا ةرفط يبا نب بنهم
 + صفح نب رع لاتقل ةّيقي رفإ ىلا سراف فلا نيتس يف ( نييساسلا ءاقلللا نم يناتلا ) روصنملا رممج وبأ هريس

 ديشرلا نوراه لمعتسا ه ٠۷۰ ةنس ناضمر رهش يف ديزي تام امف ء هلتقف روک ملا رحب رفظف ١54 ةنس اباصوف

 7 نیط اف ىلع ًابئان اذه لبق حور ناكو « ةيقيرفإ ىلع ًاحوَر هاحأ

 ج ناكلح نبا ( 4١ چچ بيطحلا نب ندلا بالا (*)  يريرقلا (8) ېچ حرعلا (ي0)

 چچچ بيطحلا نب نيدلا دال (۹) Tr) نادا محعم ) هريرسو لدنالا كلم ةدعاق اهي تاک لدنالا ةرييكة يدم (ه)

 نودلخ نبا (۸) چچ بيطقلا نب ندلا ںاسلو ج ںاکلح نبا (۷)

 ١١ ةمدقلا

TFو  



 ىرق نم ةيرق نم "اه هوبأ ناكو 29 ةيني ةيدزأ هدئاصق ىس اذبلف دزألا ىلا “ینا نبا بسنيو

 « ةيليبشإ ةنيدج ركن ملا مع هل لوف « سلدنألا ىلا لقتتاف 060 ارعاش ًاضيأ ناكو « ةيقب رفاب ةيدهملا

 «مرابخأو برملا رامشأل ًففاح ناكر « هيف رمو رعشلا لمعو بدألا ن نم رفاو ظح هل لصحو لفتشاو اهب أشنو

 يري ارعاشل لاقي كلذ لجألو دريبلإ هوبأ نطوتسا مث 2 ةطرق يفإلملا ر ادب هبال رتک أ ناکو
 قذح هل ناك « ةيئافلا هتديصق نم ر ريظي جملا لع ايسال رح مواعب le رعشلا يف هترابع عم نا کو اض
 ©3 تلا كلف يف بقاث

 ناکم اذ هدنع راصو «همرک أو تالا هّرعأف « ةيليبشا ٌيحاص ةلودلا لهأ نم 'ىلاع ا هب لصتا ن بم وأو

 رعاشلا ةماقال هيف لوفلا اًواسأو كاملا ىلع اوم ةيليبشا لعأ نأ هأبأ هتقرافم پسو ۽ ًاامز هعم ءاقأو « ةلزنمو

 "0 هلعقب اره ىح ةفسالفلا بهذه ٌسانلا دمهّاف « برقملاب نييمطافلا ءاقلخلا ةءاماب ةدقتعم ناكهنأل ءهدنع
 ع نيرشعو ةعس وح ذئموب هرمعو امنع لصفناف «ةربح اهيف ىش هدم ةدالا نع ةسفلاب كلما هملع راشأف
 رک دام كلذ يف ببسلاو « از هدنع ماقا رعاشلا تأ عم ةيليبشا اص حدم يف ةديصق هناويد يف دجوت الو

 ن٣ هجورح دعب كلذو « برغملا يف رهتش ١> لب هنطو يفرهتني ل يأ رغلا يف رهتسا ؛ یناه نبا رعش نأ

 عاسو هلق فرغ برقغا اذاف و نوكي ال هطو يف لجرلا نأل ءءالضفلا هك لاح وه اک سادنألا

 « هطو يف مارک ينل ن رس » اولاق ًاعدقو « ةثيص

 برغملا ةودع ىلا هجورخ ( ب )
 ء( ةمدنملا هذه دئاملا اذه رك د ياسو ل هللاب روصنملا ىلو م ارهوج افلا يلو برغملا ةودعىلا رعامشلا جرخ

 حالف نب رقعح نب رفمملا دأب كيلع هل ليقع ءهحدمب مير كن ع لأسو . اهلمتساف مرد يتئام ىطعأف هحدتماف

 لاو بارلا ةيدم نم يهو ةليسملاب يلع نب رقمح ناكو . ةيسادنألا ناب ىورعملا ودم نب يلع نب رثعج وأ

 ةتشم ةدودعم دئاصق امهحدمو اهدصقف .2*”اهيتلاو ناكل يق ىتح هل انواع ناك يذلا ىبحي هيحأ مم اهيلع

 بناج درعأو ىل تدع اعر يف اهدنع لر لف اہ هرامأ تراسو ءهيلا ن ناسحالاو همارک( ياغلق « هتاويد يف

 ناكميلا اهم اتس فو فر رطل يف ناوريملا ىلا هاهّسوف امهم هبلطق ء هللا نيدل رعملا ىلا هرم امن نأ ىلا

 يف دج الف ما حالاق نم رفعج اًمأو ۔ رک س اک لم ن نأ ىلا ناورقلاب نمملا دع ماعأو . هدنع ايلصقأ ساما وبا

 هتجرت يف اهدروس نیتی الا ناويدلا يق هحدم

 هوعتم ةيمأ يب ناف .رعملا ىلا هلاحترا يف ”لارهألا بكتراو قاتملا لمحت هنأ رعانلا دئاصق ضعب ن٠ ريشي

 :  هلوقب ريشا كلذ لاو 3 ءمهتي ر راع 2 مهتعق اك ملا ةلعضاف هح د هروب نأ وصوت 1 ال هيلا لوص نع

 كلام نن تن ن ثوملا نب درا وهو رولا نم ىج ونا دزاو علا ىف ةريثك رئاعو لئاق محل دسالا ى ةا درالا )1(

 م١1 یھدلاو ج ںاکلح نيا (۴) كو جج حرصلا (9) حسا بيسان دسأ رهو ناطحق نب بس ىب تالهك ن

 ( عز نادللا مس ) يرياالا ةيدلأو لما ايال ةرءهلا ثاثاب (ه) ميج رایالا یا (8)

 هج يديحلا (۸) مذ ىعدلا (۷) مك بيطحلا نب نيدلا نال ()
 م١ س١٣ قريصلا یاو چچ تيطحلا نب نيدلا نال (5)

 8.0 ةمدقلا



 كلمات رمشلا ينب نم مانَس بج هر ما رم تقلع ولو
 لاسملا لع تش دقو اعارش اهلامرو امهفايسأ تقتلا الو
 كئارأ ينج تحت ايانملا ناك اهكرو ارباع الع تزجأ

 1 م روش + گە 3205 مع
 © كرادتلا ةدش اره یجنف يچشل

 متم و رهو هدنع ماقأع « هياع ماسالا يف زر “لا لاف ءرعشلا نويعو جتادلا ر شب هحدتما زعملا ىلا یعتنا انو

 : يدق الا اوم امو

 نكي مل ةلجلاب و « فصوي نأ نم لجأ زعملا دنع هل لصح يذلا لاو ءرصم ىلا عملا لحضرا نأ ىلا” 5-7

 دنع اوباكن يذلا ءارعتلا رئاس ىلع هاي تاكو « 'ىناه نبا علا زعأ اكد رعاش رعأ حودمم كانه
 _ س : هلوق هللا ريشي اک

 “يل لمك ام بيطحل الو نإ بقتل يلْبَق ني لتاكت اف
 2 ةتديصق ناو ريقلاب هدتنأ امل هلأ رهو < ملا دنع هتارتم حشو ين ىلا ةريثكلا رئاظنلا نم ادحاو آلف لاهو

0 

 4 ی را 8 ٠

 يملا ريوذخلا نقب ب امهنم مأ ب اع ر هع رم له

 رعأف عطس اذا تسدلا عسي ع نس يل ام نيتمؤلا ريمأ ابل لاف 2 رانيد فال ةتس هتميق تب هلرعأ

 فالآ ةتاث ايق تسدلاو رصقلا كاش هلآ هيلا لمحو « رانيد فالآ ةتس هلع ©* َمرَعَف ءرصق ءانبي هل

 وجرت انك لحرلا اذه للاب اللا ةو الو لوحال » لاقو ينك هيلع فأن رج وهو هتافو "بخ هغلب الو 0 راسد

 1 ١ «؟0كلذ ال دقي اف قرشملا ءارعش هب رخاق نأ

 هيف ببسلا حرتو هلتق )ج 0

 باج الوت جو ذا زعملا ةص يق وهو رصم ىلا ًاهحوتم ريسي ناک ايب مهضمب ل 1 لاوقأ هتاقو بيس ىفو

 هلايع ذخأل برغل ىلا مجرو 'ىناه نسا هميش ةبرصملا رايدلا ىلا عملا جوق ل » ناكلخ نبا لاقو «2””رحبلا

 « سنألا سلجم يف هدنع ماقأف 3 الها نم صخش هفاصأ ةقرب ىلا لصو امو « ةعبتو رهحتف « هب قاحتلالاو

 هس + ا . . 2 5 e ا
 3 اتي حصأاو قي رطلا يف مانف « نارکس وهو رادلا كلن نم جرح ليقو « هوأتتف هيلع اود رع مهنا لاقيف

 - ےس رک 8 03 5 5 .

 ةركب كلذ ناكو « هلي وارس قكتب اقونخم ةقرب يناوس نم ةيباس يف دجو هنأ ليقو «هتوم بس فري ملو
 « نوم رأو ناتنتا ليقو « ةنس نوتلثو تس هرمعو 08+ ةنس بجر نم نيب لال عبسل ءامب رآلا موي

 ( 4 ةر س يناثلا لسفلا ) برعلا ي اوناكر حأ ءارعش ركل ةمدعلا هذه عحار (؟) ا حرصلا (5)
 يف ناکلح ېا (5) قا هاسم لمل لسالا ف ادكه (ه) 0 حرصلا (4) ۶ جرصلا (+)
 ىلا هجو ال هلوقب ريخلا اده ف نيدلا ناك دار (۸) چو نودلخ نبا كج املا وأ شپ یر تالا نب )¥(

 مچ چ حلص ًاديدش دربلا ناكو ًانايرع مالو ركسو ةقريب برش رصم

 ۴إ ةمدصملا



 هنع تلأسو « هدجأ الف اهنم رَ يتلا ٌناظملاو خيراوتلا نم هتافو خيرات بلت تلز امو « ىلاعت هللا هجر
 قيشر نب نسحلا يلع يبأل فيطل باتك يف هب ترفل یتح « هدجأ ملف نأشلا اذه خئاشم نم اريثك الخ
 « انهاه روك ذم وه اک هيينلأف 7١2يناو ريقلا

 وه ةقرت يناوس نم ةيناس يف هلي وارس دكت ًاقونخم هلق وهو ريخألا ناكلخ نبا لوق نأ بلغألاو لوقأ
 يب نأ ًاقباس ترك ام هدي و « ًاضيأ َنوُرلَخ نباو ادغلا وبأو ريثألا نبا هيلع قفتا يذلا وهو « باوصلا

 « زعلا ىلا لوصولا نع مايا مهعنم يف مدوهجع اوغرفتساو مهعسو يف امم اونذب ماو « هئادعأ نم اوناك ةيمأ
 . هب هکتفو ًاعيض همم هلازناب هلتق يف دليلا لممتسا دق مهّضمب نوكي نأ دعب الف

 640 رايألا ناو“ بيطخلتا نب نيدلا ناسل الإ هم ةنس وهو هلتق خي رات ىلع اوقفنا دق نيخرؤملا نأ لعأو

 يف درو دق هنأل « هت ”تامقاولا دي وب يذلا وه لوألا خي راتلا نككو < « ه ۳٠١ ةنس يقوتو » » الاق امهناف

 «ه ۳۹١ ةنس لاوش رخاوأ هريسم لوأ ناكو « ةيرصملا رايدلا ديري ةيقيرفأ نم راس رمل نأ 2*”لماكتا »

 هلامعو هلاجو اهب ةو « ناورهفلا نم ةبيرق ةيرق يهو ةينادرسب ماقأف « ةي روصنلا نم هليحر لوأ ناك
 تلمجو تكبس دق ريناندلا نأ تح « كلذ ريغو ةمتمأو لاومأ نم هرصق يف هل ناک ام 'ميمجو هتيب ”لهأو

 ةينادرسب ماقأف « ةيقي رفا دالب ىلع املا لمعتساو « لمج ىلع نيتثوحاط لكل مو نيحاوطلا ةئيهك
 رعاشلا ناه نب دم هعمو ةقرب ىلإ لصو املف « اهنع لحر مث « ديري ام عيمج نم غرف تح رهشأ ةممرأ

 ء۳ ۲ةنس بجر رخاوأ هلتق ناكو هلت نم یر ال ًاليتق رحبلا بناج ىلع قُم يؤرف ليغ لق يسلدنألا
 « اهتايعأو رص لهآ هاتأو « ةروكذملا ةسلا نرم نابمش رخاوأ ةيردنكسالا ىلإ لصو ىتح ملا راص م
 زمملا روس خي راتب تسشیف ءه ۳۹۲ ةنس ناضمر رہش ساخ ةرهاقلا ل خدف راسو مهلإ نحو مهتركأو مهيفلف

 يف هلك ااو ٠۹۲ ةنس يف قرب 2 رعاشلا نأ هفري ىلإ ريلوصو مث رهشأ ةعب رأ ةينادرسب هتماقاو برغلا نم

 ىلإ محروزملا ْعُدَو هنأ يدنع باوسلاو « رك ذ اك فالتخا هيفف هلايع ذخأل هنع هعوجر ءانتأ يف وأ عملا ةبحس

 ةديصقلا ناونع لوقا اذه بؤي ءزمملا ىلإ هريس يف ةقربب لتقف هعبتو زهحتف هب قاحتلالاو هلايع ذخأل برغملا
 س : خسفلا عيمج يف درو اک نيم رألاو ةماسلا

 7 : أيملطم ةديصقلا هذهو « برغلاب مظانلاو ةرهاقلاب هيلا ا ثم و اضيا زعملا حدب لاقو »

 “مذنب ضبا حلل تلاقف تماشو  مّظيَش درجا قو تلاقف تخاصأ
 رعاشلا فصو دقو « دادغبب سابعلا ينبلو سلدنألاب ةيمأ ينبل ديعولا ربك أو ديدهتلا دشأ ىلع لمتشن يهو

 ةوق نابأ اک « همطاف ينب قوقل مهبصغو اهرومأ طبضا مهلامجاو مدالب ريبدت نع مهتلفغو مهئانلخ فعض

 2 ناکلخ نبا () 45+ ةئس ىقوتملا هدمتو رمشلا ةعاسص يف ةدممااب فورعلا باتكلا سام ()
 مهو لالا نأ (ه) ٠٠٠۴ ملا باكل ةكتلا (4) ججج ةطاحالا (+)

 يسلدنألا يركبلا ريزولا هركذ ) لصأ فلا وجت ةساخ جرالا نم هيعو ةريثك رام هيف ةيقيرها مطاوع لجأ نم عضوم (5)
 ا حرصلا (۷) ( ۴۲ س برغلا دالب يف برغلا هباتكيف



 نأ نأ ء ماشلاو رعم وحن ةميظعلا دالبلا حتتفب ایف مو اهترئاد م حسوتو اهرمأ لاحفتساو ةيمطافلا ةفااطلا

 مترا مهتءاَسو ةيمطافلا ةفالخلا دادضا ىلع تقش ص « راصمألا يف ”ترهت رهتشاو دالبلا يف تعاش ال ةديصقلا هذه

 .ىنتلاب فورما نيسحلا نب دحأ وهو قرشلا ءىنتم َّنَأ بجملا نمو « هب كلتفلا ىلع مهتشكرحو رعاشلا لتقب
 هلوق وهو هسفنل هحدم ببسل لوألا « ًاليتق تام اهالك اه نباب فورعملا دهم وهو برغملا ءىنتمو

 ©ثلقلاو ساطرقلاو ٌحيمرلاو ةغيسلاو ىقفرمت هاديبلاو ليللاو ليلا
 نييمطافلا ءافلخلل هحدم ببسل يناثلاو

 هرمشدت ( ۲ )
 ىلع هاكرقلا علطيا يسفنب هّدقن ىلوت را لبق ياه نبا رمش يف ءالضنلاو ءابدالا نم ريهاشملا ءارآانع لأ

 هنأش يف اوركذ ام

 ءابدألاو نيخرؤملا ءارآ ( فلا )

 ناهرب و مظنلا لاثم و ءارعشلا لوڅ نم ناه نبا ناك» بيطملا نب نيدلا ناسا دج ريزولا ل ارض )١(

 يف هركذ ىرجو 3 رف يف ذوفنلاو مولملا يف ةكراتملا عم هرابغ یس الو ٌةؤأس كردي ال « قغالبلا

 اهتداهت يتلا ةراوشلاو « ةرتابلا ةماصمصلاو « ةرساكلا باقا » هصن اي انئيلأت نم « بهذلا صيخلت »

 ٌيِدْببَتَم دمع اه نبا امأو » لاق هتاماقم يف فرش نبا هركّذو « قالا اهنع رجم يتلا ”تاياغلاو « قافآلا

 يف رثؤي ال « قينجنم نع اهب یر « هينامم ةلارج يف « هيناعم ترهظ اذإ هنأ الإ ماظنلا يونرش مالكا

 يف هنيد يف ن 40( فيارب تسب الو « فيضا هب قيال أي ردع ال ي دعم لزغ هلو ”قيفملا

 لق ولو 3 هنيقي بكمضو هنيد ةءادرل هترحآ داب هايد حالص ىلع نيمتسي لحر نم كيه 4 ةلزتم لقسأ

 لاقو ©2ةيئافلا ةناديصق روك ذلا نيدلا نال لمت مث « رفكلاب هلع نيمتسي ىتح رعشاا ينامم هيلع تقاض ام

 « ° ةليصأ ةَرْسَأ نم وهو ةيافك هاندروأ ايفو ريهش هّماقمو نوم ريثك هرعشو » كلذ دمي

 يلو د ارا ف ارش نم رك علك وهب "عاش ناك يذلا ناکلخ نبا لوقيو (؟)

 مدنع وهو قالطالا ىلع مرعشأ وه لب مهب رخآتم نم الو مهيمدقتم نم ال هتقبط يف وه نم ةي راغلا يف
 : اهوأ يتلا ةينونا ا هلدديصق كلذ نف رعشلا بخو حادل رع زعما يف هلو نب رصاعتم اناكو ةقراشملا دنع يبنتلاك"

 لا چودا عب رقي امهم ما نر جاع ةَنِعَأ نم له

 هللا نيدل رمللا هلو دم هحودم همسا نأل (#) فيس هلمل س لسألا ق اذكح (؟) ٠٠۹ ينتلا )أ
 : يريصولا لوق هنمو ق قثمااب نيقورعملا هرذع يب ىلا بوسنم )£(

 مل م تفس ولو كلا ي٣ ةرذعم يردملا ىوملا يف يال اي

 نآل ةت مظعأو ًاردق لحأ راه نأ عش يف هيأ اذذه يدا نالو مچ ةطاحالا (3) ب٣ حفلا (ه)

 ورو ل( يلا حش يف هتياطخو هرعش عجاريات لوفلا اذه قيقحت دارأ نمو رثلاو ملغلا ف ةر ةلزنم هل
 فيك حرصلا (6) ( نايعالا تاينو هعيراتر ردص يف ناكتخ نبا ةجرت ) « ةيابثلاو ةيادللا » هياتكيف ريتكلا نبا )¥(

 ٣٣ ةمدقملا



 نسحو هتجرد ولع ىلع ةلالد اذه يفو « الك اهمدروأل اًهوط الواو « ةناتطلا ءدئاصق نم ةديصتلا هذهو
 نب واودلا نسحأ نم هناويد ناك رفكلا ىلإ يملا طارفالاو حدلا يف وغلا نم هيف ام الولو « هتقيرط

 ۽ ةتبس بحاص سلجم يف يجنطلا محملا نب ىبحي بأل هترظانم يف يدنقشلا ديلولا وبأ هب رختنيو (۳)

 يف راط يذلا يكتم لع 0 سادنألا لهأ فصو يف لاقف < املاكي « بيطلا حقن » بحاص يرقلا اهدروأ دقو

 يريبلإلا ءقاه نب دمج مساقلا وبأ وهو هلوق اهي راقمو قرألا قراشم

 رفلشلا حابصلا ولف 3 كما ريثعل دالجلا عد م تقف
5 

 © رضْخَألا ديدحلا ِقَرَو نمرصنلاب مناي علاقولا ر شف ميج

 م«؟)اهانسم يف ليق امنسحأ نم اهناف انه اهمدشنأل اوم الولو موجنلا يف تيئا تعم دقو» يدنقشلا لاق مث

 وجم ني رعشلا ريثك يسادنأ رعاش فاه نب دمع » لوقي ثيح هرس يف يديبُحلا ه رکذیو )٤(

 يف يوحنلا يرمعلا ناورع نب نمثع نب هللا دبع دم وبأ هل يتدشنأ ۽ هرعش ىلع ُبَلْغَأ ظافلألا ةعتقمق نأ الا

 :  ةيسلدنألا نباي فورعملا دئاقلا رفعج

 وأ “يباب ةفارطو يمسج اهنك قيربلا نم اد
 د و ثرينملا رمقلاو رسمشلا ب ل تارينلا تاقرْشْلاو

 1 1 :  هلوق اوتسحتسا امو

 ”يثولا ام يش ولا س نلعاو انتاشّوو انطالا قتلا ا

 32 ردّسلا نمي شح سف مشات ر ردملا نرم “يسن هوا

 هلوقب مات يبأب رابألا نباب فورعلا يِيْدلَبلا يعاّضتلا ركب يبأ نب هللا دبع نب دج ههبشيو (0)
 «؟0يبنتملاو بيبخل ناريظن يلطسقلا ( جارد نبا ) ورع وبأو وه »

 ىتح بييرغلا بلطيف صاغ « ريطم ربدأ ورو « ريطخ قلع وه » هلوقب ناقاخ نب حتفلا هحدمي و 3(

 ثردبلا دوو ءدلقتو هب جوت ت نأ ايرثلا ینھت ظن هلو « نونفلا “ لك هيف هنانفاب جرج و «نونكلا هترذ جرخأ

 ةبرغلا دسفل «تهازو ٌسْمتألا هملادبب تنساحو « تهاتو سلدنألا هب تهز « دلوو عرتخا ام هيف بتكي نأ

 درجو يترعملا لسم ك لس هنأل ء افانكا هب ْتَبَ هنأ ريغ « قرشأو قارعلاب نم هب صَعو « قرشا هيف
 ءرايدلا هذه ىلع جارع امو « رايتخا ريغ ىلع جر < سلدنألا هتمجيزأو « سفنألا نح اغلا یبا نيدتلا نم

 هضارغأ يف عبتاو ٠ ري رحت داو بيذهتلا دمتعا هناف ء راحسأ اهنأ اتق "لاخي و رایو اه حب دادي هلف

O)ناهذالا دقوت نم سلدنالا لهآ ىلع هب هللا ن م ام ةذب يف 005 3 اپ *. حفلا (۲) ± نايعالا تايفو  

 نم ناهرلا لصخ ةعاريلا بصق نم ةعاربلا ادم يف مزوحو ناهأوأ زع ام ىلاملاو فراعلا باتكا يف منيو
 ميج هيف رفس 0 نيرسملاو ةميارلا ةديصفلاو ني رععلاو ةئلاثلا ةديصغلا ني حرفلا (4) مشع جج « بيطلا حش »

 +١١ ةلملا باتكل ةلكتلا (1) حم حرصلاو س ١ دا
 ۴ ةمدقملا



 عامسألا هل ع ام هل ينا دقو « داتقا اهنم ءاش امو « داملا ابف َقَرَصف هتاهيبشت امأو «ريرج عم قدزرفلا
 : هلوق كلذ نف « ٌاطألا هنم نكت الو

o 

 - : ىاوّطلاب يلع نب رفعج يف ةديصق نم ًاضيأ هلو
 © قاسم كيلا يلق ىدنلا لعأو ىئوُطلاب ئسّدقلا يداولا اهيأ الأ

 "2 ينتلا ريظن وهو سادنألا ل عأن م رعشلا يف دَحَأ هقحلي سيلو بيدأ رعاش هوبأو» يبحنلا لوقيو (۷ )
 ليلقلا الإ ىتمم لئاطالب ةعقعقو ةبلج باحأ ةقرفو « ىنملاو ظفللا » باب يف قيشر نبالوقيو (۸)
 - : ههم لوأ لوقي هناف « هارجع ىرج نتو ”ىئاه نب مساقلا يبكردانل

 مذ ضيأ منَ ةتلاقف تماشو مظْيَه ةَرْجأ حقو تلاقف تَحاصأ
 هد دم ىف ىّ الإ تَقَمَر الو اميل سرج الإ توعد امو

 اهيل تسببل اهب بوسنلا هذه ن 59 نأ انديفي يذلا ام « دارملا ُفالخو افلا الإ هلك اذه تحت سیلو

 ءاهتنيز نم هتل ام ةلهاج وأ اهر راد يف ورغم اهنأ ريغ بفيس حما وأ سرف حقو قمرلاو ةخاصالا دسب هتنمحوتف

 “> يك ذح اف هيقرتت تناك" انآ ہڈارم انع خي لو

 ىنمللا ةقيقحو <« هدارع هيلع ينفخ فيك يردأ امو « ملا تخاصأ » هلوق دقن يف قيشر نبا هفصني ل لوقأ

 هّرويغلا» رعاشلا هيمسي يذلا وهو ءابتسارلل امم اوناك نيذلا ابلهأ ضب وأ ابلعب عم اهراد يف اهب بوسنملا نأ
 الب لاتق ىلع ٌمراع وهو اهراوج ىلإ لصو دق اهقشاع نأ تّسحأ دق اهنأ الإ اهني ز نم تلج ا ةلاع يهو

 ىلع دحأ ردقيال هتعاحش يف ريظنلا مبدع وه ابقناع ن نأ ًائيفي ًاماع لمت يهو ء هتضبق نم اهذُخأو اهسراح و وأ

 « رعاشلا سرف لجرأ رجا ف هتموت اهيلح توص تمم اذإ اهنأ يف كش الف انكه رمألا ناک اذاف « هتزرابم

 ءيش لكف ٠ ةقيقح هل ةقيقح ال ام ليختي توهبملا فئاطلا نأل « هفبس حمل هلت اهاخلخ ىلإ ترظت اذإ و

 عدبأو نسحأ دق ای بردا عزف تم ام « هنم عرب يذلا وه هنأ نظي هب سجي وأ هعمسي وأ هاري
 س : ريرج لوق نم وهو بواقلا عماحمب ذخأي ا اهعزف ةروص َرتوص هنأك ف صولا اذه يف

 ًالاجرو مهيلع رت اليخ | مدع ءىش لك ُبسحت تاز ام
 - : يبنتملا لوق ىنعلا اذه ينو

 دوتبلا قفَحو دايجلا ليص حايرلا تبوص رعذلا نم نوري
 رامشالا نم قاباو وس ف نلدنالا لهأ حلم يف سقئالا حطم 000 ٠ ةقرفعم دئاصق نم ةبطتنم رامشأ 6

 و ةدسلا () الإ حرصلا (4) ۸١ مالسالا رات (*) حرصلا اته رخآ يف « تاقسللا » اومجار
A= A+ 

 ةمدقلا ١ء۴

(e) 



 - : مهضعب لوق ىلا اذه يف ليق ام نسحأ نمو

 قرطت ذإ بنيز ببخأو نيز ىّبدلا يف تقرط الأ

 قرت اهلظ نرم ةفيزو ترس ىفلأ بشزل خب
 اذه لقنف « ةمقعقو ةبلج باصصأ ةلمج نم هلئاق لمجت ثيحب ظافلألا ةماخخ ىلع لمتشي ال هلوق اذه عمو

 : لوقي ثيح ةرتنع ةقلعم نم ذوخأم وهف » مظيش درجأ » هلوق امأو « باوصلا نع ديمي ةماخفلا نايب يف لوقلا

 طيس رَحاو ةمظيَش نيب نم اباوع رابنلا محتقت ليلاو
 لوقي دقنلا وخد و ةروكشل ةقلعملا لاونم ىلع اهأشنأ هنأل ةَبَهَذُم ةتديصق فاح نبا یس اذه لجألو

 هتيجس ىلعو هعبطب لمعو ةقرلاو والحلا يف ذخأ اذاق « ”ةمنص هعبط عم اتلا يبأ دنع تناكو » قيشر نا

 حاس بمتأو هسفنب ترضأ قمنصلا ىي رط كلسو ةماخنلا فاك اذإ و « ءالضنلا ةلمج يف لخدو سالا بأ

 :  ًاتاجش فصي عوبطلا يف هلوقك دج هايشأ نيياحألا يف عوبطملاو عونصلا مالكلا نم هل عقي و « هرعش

 ”رتيكتملا انقلا نم هيلع اب مريقع ولس ناسرتلا لك أب ال
 ترك بلا بذا | هعم لصي ال ام حامرلا ن . هيلع مطحن ىتح هتعاجشل تيل يأ مهنم انه اه « ريقملا »

 هلوقو 3 دحأو ىلع ر راكتلاو فضا مفصل ناک نال اوجه تيبلا ناكل م هورقع يذلا وه ريقملا ناک ولو

 - : عوتصملا يف
 © رفحألا ديدملا ورو نمر il حئاقولا رستا سس . 2 07

 : يرتحملا لوق ىلع هيف داز دقو عيدب ديج هلكاذهف

 © رب مل ةَ داع دمع نم لقب ةيدقلا هلئاك لمم

 )4 س ۷ - +4 ص) ًاضيأ « بعذلا ةضارق » هتلاسر يف هرامشأ ضعي قيشر نبا دروأ دقو

 يأر » يف اهركَذ قبس يتلا مالكلا مالعأب ةاّسملا يناوريقلا فرش نب دمع ةلاسر عم رصمي تعبط ةلاسرلا هذهو

 ( <> ءالكلا مالعأ ) « قينلا يف روي قينجنم نع یر » فرش نبا لاق ثيح « نيدلا ناسل ريزولا

 ةغلابملل «فراماا لهاجت» باب يف ف يوحلا ةَ نبا فورعلا يلع ركب بأ نيدلا يت خيشلا ل اهو (ةه)
 : اه نا ٦ لوق حودمملا ميظمت يف

 رثكسألا رو لاو فرعا قويسلاو ا يلاوملا 1

 7 رقطنألا 5 قوف 3 الإ طقاوس جورسلا نم م اولا 2

 »میک ره ا ودل يت اكب يبا لج ودل فرس نع تیا اذه يف لهاجت ال هنأ ”لوقي

Oتاقا  (e) ٠۴انا حرصلا (ه) يلع ةدمعلا (8) ب حفلا قفز ۴چ حرعلا ١ 

 ۷٣ ةعدقلا



 « اهتحاصفل ةرهشلا يف « كبناقق نم » ٌيبسحأ ىهو « اهتغالبب ودمت ةادلاو ناكرلا اهب تراس ةديصقلا هذهو
 :  اَهَلْطَمو

 ٍرِفْسْلا جابصلا قلق مدمأو ريس واللا عر مل تقف
 3 : هدعب لاق ام ىلحأ امو ْ

 رضخألا مديدحلا َقَرَو نم رطصتلاب نا مئاقولا ره ميو

 ةيلح يف ءارعشلا لو رثمتتو ءابقاروأ نيب نم ةغالبلا ىدن ٌمّشري ةحّشرملا تاراعتسالا هذه نا لوقأ »

 لو » ( لاق مث اقنأ اهئلطم دك د قلا نيرشملا ةديصقلا نم تايبأ ةينام انهاه خيشلا لقت دق ) « « اهقابس
 60 دالبلا هذه يف بي رغو دوجولا زي زع هنأ يململ آلا "ىناع نبا ملظن نم ردقلا اذه ىلإ درطتسا

 نب رخأتملاو نيمدقتملا رمشأ قام عاش بي بدأ يسلدتالا يدزالا مساقلاوبأ » يوما توقاي لوقيو )٠١(

 «ةدئاصق هرعش رَرُع نف قرشملا لهأ دنع "ىنتلاكم دنع وهو ةب راغملا نم
 29 ةقرطتم باوبأ يف نب رخآآ رامشأ عم ةبنتتملا هرامشأ يناملا ةعومم بحاص لقنيو (11)

 س : لوق يسادنالا يسبعلا ( ديعس نبا ) ريزولا نب يلع نسحلا وبأ نيدلا رون لقنيو )٠١(
 “تاعرلا ماهنلا ىلا تيطتما ىح بئاكرو بلاطم وأش ثدمبو

 1 : هلوقو
 يع لتقل تمر ةحاق هتاذعو هدخ ةحفص 5

 ۾ تاصقارلا يف تايبالا نسحأ نم ناتيبلا ناذه » لوقي و
 يسلدنالا "ناه نب نسا اأ يأ بتي و مساقلاوبأ هديؤلل نب , نيسحلا نب ىبحي نب فسوب لوقيو (1)

 هقاحلل نب رئاطلا كرتي و ء بك اوكلا مظني لضاف روهشملا هللا نيدلل زمملا رعاش برغلا ءىنتي روهشلا يدزالا
 « بوقعي رض يف ًابيبح كرت بوبحلا ىرطأ وأ « ءاغببلاكبيطلا ابأ كرت « ىغولا فصو نأ « بك انما ىلع ىعرص
 ةيمد لكل هينامم . . . . ةب راغلا رمشأ وهف « مره يف هجالمب حدكي اريهز كرت ملا ٠ ءينطا مركلآ اذ خدم وأ

 "ىنا نبا رعش مقوم ىلع ( ۲۲ ةديصقلا يأ ) اهب تللدتساو . . . . حاقألك قضور لکت لب ٠ ‹ حاشولاك

 هتنئار الإ ناه نبال نكت مل واو (يذي واعتلا نبا) لحفلا رعاشلا اذه هيلع درا ىّدصت دقو ةصاخ ةقراشملا دنع

 ةليوط يه » ةيئاخلا ةديصقلا لقت دعب لوقي م « ةّيسلدنألا نباب ريهشلا رفمج نب ميهاربا ريمألا يف ةروهشملا

 . . .ةفلا بيرق هتطاحإ ىلع الد اهيفو ينارغعا الإ ةديصق ةقراشملا دقتل اهجهنم يف لعأ الو قحاللا ةليلق

 چ يي ءايدالا مجمع معد جو س يس ٠ دئاصق نم بخت قفل بدألا ةنازخا 0(
 لج حفلا (4) ١++١(  ةنس ةيئيطنطسق ) اولا ةمبطم يف تمبط دقو ايفلؤم مسا ينامملا ةعومج يق رك دي مل (۴)

 رابخأ يف قرصملاو برغملا راخأ يف برغلا باتك بحاص هحاصو تابرطلاو تاسقرلا تاونع )١( خب حرسلا (ه)
 ( تايفولا تاوف ) +٠۷ ةنس يقوتلا قرعألا

 ةعدقلا ٣۷



 نولابي ال هيبتلا نباو للا ينصلاو وهو « رادقألا تءاش ام ال تثش ام » هلوق ىلإ غلاب راشأ ناكتش نبا لعل
 « وامي مل مهتيل ولغلا يف

 ةعقمقلا لجأل ًاتورق نحطت ىحرب الإ ههبشأ ام » لوقي .ىناع نبا عم اذإ ناك ي رعلا ءالملا وبأو »٠٠«
 . “انلڈلا تحت لئاط ال هنأ معزي و « هظافلا يف يتلا

 دقو ع يرملا ءالملا ابأ الإ "ىناه نبا رعش اونسحتسا مهلك نأ رشع ةعب رألا ءابدألا ءالؤه لاوقأ نم لمف
 هبص#ت طرف الإ اذه ىلع هلمح امو لاقملا اذه يف هفصنأ ام يرمَسلو » لاق ثيح ناكتخ نبا هلوق نع باجأ

 « رغتلا يف نينسحلا نم لإ ناك اه ةلجاب و ينتملل
 مجرت دقو ©0تاراوُمو و و کک ٣ ا موتك "ىلا نبا اوركسذ نيذلا نيقرشتسملا نمو

 داكي ال يتلا ظافلألا ةد'وجو تاليثقلا ا نايبلا ٌةوق » لاقو يناملألا ناسللا ىلإ هراعسأ ضمب رميرك ناف

 « نيتسحلا ءا ارمشلا نم هتلمجو هلك ذ تمفرو هتيص ترشن يتلا فاصوألا يه يلق الإ ءارعشلا نم اهيلع ردقي

 امل اًدج ةليلق هناويد حسو 0 مسالا كلذل م هنوك يف ٥ ةهش الف © برغلا ءىنتم » قب راغملا س كلزإف

 دلاقع ىلع عالطالا ىلإ انل ةمي رذ هنأل اندنع ني واودلا أ هتاويدف « نيملسملا ةماع دئاقمل ةئلاخلا ءايشألا نم هيف

 . « مدصاقمو نييمطافلا ءاتلخلا

 اصو يلماملا نيدلا ءابب خيشلاو "ديدلا يبأ نبا مهف 'يناه با اورك د نيا َنورَخأتلا امو
 , 2902 راك هديصقلا

 ع
 بح

 هرعش تایصوصخ (ن)

 وق ممدنع ًالوبقمو سانلا بولف يق اووم رمش لعج يتلا نيديجُلا ءارعشلا تاّيصوصخ مآ نإ 000

 نوليمتسي نيذلا مو 3 قع هاريثأت ناک ؟عاو مهمالكو صا مہا ناک املکف 3 ممالک ٌةداوجو مناي

 ”ميظع ءارعشلا ءالؤه لتل لصحي يذلا زوفلاو « نوؤاشي ثيح اهنوريديف « مر عاشم نوكلمي و نيعماسلا مهلا
 . نص داكي ال

 لئاسلا نع اديمب اف ارظن همالكي ف ظن نمو « ءارعشلا ءالؤه ةلمج نم هددصب نحت يذلا اه ناو
 حدّ هناف « ةينايبلا هتوق نم انفصو ام ةقيقح فرع قينيدلا هدئاقع نم نّضتي ام ىلإ هحوتم ريغ يأ ةيداقتعالا

Oسربق ةيبرعلا مجارتلا نف ٤٤ ةرمب -- يناثلا فعلا ( ٣4۹ دس ۲٤٣ ) رمشو عیشق نميف رحسلا ةمست  

 ل ںاکلخ نا (۴) چ ناكلخ نبا (9) Stale Library Hydrabad Dn تكلا

Deutch. Morgenl, Gesellsch XXIV, 481 — 494 (€) 

Clement Huart, History of Arabic Litt. (1) Hammer )6( 

 ( لپ هنع هللا يضر يلع بطخ نم راتخلا باب نم ىلوألا ةطحلا حرش يف ) ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا حين حرش »20
 ( لوكشك ) راعي دسب نم يف اطلا اف ویو ١ ةديسقب ىلأ نإ ءىتاه نبا اني (4)
 . 8 رتشبت ليذ رحت كيلا تءاج  ةداع اركب لحلا ريما اهذخ ()

 ( ىدزالا مطاك عبعلا ناويد ) م ريب ىالبلا جو حلل تقنف هلوق أح نبأ نم عاضو تعا
 ؟۸ ةمدقلا



 مالكلا نانع ىلع ًاضياق هنوكك كلذو « ٌةغيلب ةهدخ مهدماح رقعاشاو مهتاحوتف رشنب نييمطافلا ءاقاللا هرعشب

 نيح ركسملا جرت نم يوما ةّجح نبا هرکدام اهن هتاوبد يف ةريثك اذه ًادهاوشو « دی ري ثيح قري

 °” ليطاسألل ؛ هفصو يف بلاطلا اهاري رخأ دهاوش كلانهو « ؟”ربخلا اذه ٌليصفت قبس دقو « همالكم مس

 . لوک الا فصو يقو ھا اربا هاني يذلا رصقلاو <> رکسسلاو “ل یلعاو

 مامأ هيناعم لست ثيحب . ىنمملا ضماغ ريغ ديقمتلا نم ”صلاخ ”لهس هرعش نأ ةيناثلا ةيصوصللاو ( < )
 ةديصقلا يف ايس ال هدئاصق عيمج يف ةيصوصخلا هذه ىرتو « لمأن ىندأب نهذلا هاّقلتي و ةعرسب سفنلا

 ٠ منا ةغيص يف ال ثنا ةخيص يف تغيص دق اهنايأ عيمج نأكتف رعم حتف نع اهأنأ تلا نيرشملاو ةيناث

 لوألا عارصملا بكرت تأ ثيحب ء فياأتلا حيلم كبسلا ٌنسح هرعش نأ ةثلاثلا ةيصوصخلاو ()

 -- : ةيصوصخلا هذه ايف ىرت ىتلا هراعشأ نم ةلثمأ كيلاو « يناثلا عارصما بكرتك

 (J سوو عع م . 7 . ی
 “يوو اذإ يداتلا يف عمسلا ددنم تقرط اذإ ىلا يف مزعلا دوم

 مص ماوس نع يتذا يفو ىي ماوس نع يرظان يف
 مل م 5 . 5 2

 مه فوثا يف ام لك الو ىدَت نكحأ يف ام لك الو

 تا ملا ّىفملا يسن الو َنبْفْكأ ال َرْشِبلا قرف اف
 ی ع واش هلع اسب سالو 1 لوه 4 لع "ین لف

 2٩غ حدملا رحم ناسل رمو لمتشم دهملا قدصل ريض نه

 تاهيبشنلاو ةديمبلا تاراعتسالا نم هيرب فاكتلا نم ماس ع وبل هرعش نأ ةمبارلا ةيصوصخلاو ( + )
 0 5 0 هه و

 -- : املط» يتلا هتديصقف ّْيلهاجلا ءارعش لك اشي ةيصوصخلا هذه يف وهو « ةسونالل ريغ
 a اسس و رر sS ير. ٠

 »دغ ضيبأ حل تلا تَماَشَو  مَظْيَش درج حقو تلاقف تَّعاَسأ
 امهيلك نأ ةرتنع ةقلعم هتيهَذم هباش اهب يتلا 'رَخألا ةوجولاو «ةبّهذم اهاّمس اهاجألو ةيصوصخلا هذه دهشت

 هلا ام ركي و ء قشملا يف اهامتحا يتلا بئاصلل فصي و هتساهحب رختفي نب رعاشلا الك« دحاو دصقم ىلا يعرب

 ىنام نان مك ثادعأ نم ۾ ماقتنالل ةصرف راها ة ٌةرتنع وجرب ةديصقلا رخآ ينو 2( ماودع ل هيا يف قا نم

 هتاوق غارفتسا يف هدهج اهالك لذي دقق اذه حو « هدادضأ نم ماقتنالا نم هّسودمم ثا کسب ن را لم

Eنيمماسلا بولق يف ريثأتلا ةياغ ار  . 

 ت م حفلا ( 0 کپ لا 000 ع5 ةرع س هرعت دقي س يناثلا لمعلا » ةسقلا 0(

 +7 ہلا 00 ;Tz جرملا (5) هادف e حفلا rr )٠( حفلا (4)
 اک حرصلا )0١( ذه ےرہفلا )٠١( چک حرعلا (ه) مہ ر حفلا (4)

 ةمدقلا ٣4



 تيس ايبألا رثك أ يف ذيك اذه لجألو « نيدلا ةعاشاب قمتي همالك نأ ةسماخلا ةيصوصخلاو ( ه)
 : هلوق وح رقيئارقلا تايآلا

 ©؟داصْعِإ هشيج نم اهَباصأف ةشورمم 90 انج تناك
 “قاتلا تانففاّصلل يدق ناملس شم نيتيفصأ تنأ

 ؟دلياضت هلامدب مواز ام هموق يف ًارِذْنُم حت تنكوا

 هرعش بويع ( ج )
 ولخي ال هرعت ناف تفرع اکر مشلا ظن ىلع ةميظع قوق اذ قالطنالا ريتك ناک "قاع نبا نأ عم

 س : بويع نم
 ا هلامتسا اھدحآ 1(

 ا رم ناك دقو انيرمت جمجف راز تفخأ ألا مخ طا اًماق
 7, A و ا

 و بوطخلل لموت و نحل بايشلل مدق

 مه کک ال للا دس أ هاوح ترم الل دْيَملا ةامكلا ناک
 © مارق َنْيَلاملا ةوامو هل هذا املا ىت نم ٌةَرِعَأ

 ظانلألا نم « بيضارقو « ركمكتو ۽ ترمشفتو « نحجرلاو ع متلطا « هلوق نأ ئراقلا يلع ىنخي الو

 طمبطلا اهيو مسا اهنم رفني و مداكلا قرب قيلت ال يتلا

 س : هلوق يف اکی علا ” "يلق ظنللا ريك نايحألا ضعب يف هرعش نأ يناثلا بيعلاو ( ۲ )

 هني ءاج نرَمْلا بيبص نكل دي ىدن كادن لدم مل نيح يف
 س 0 5 2 5

 هي دويَعو هجاولدو هحوفَسو  هِيلُمو هباوكسو هلو نم
 راجحألاو مثلا تاغاشلاو هب ةدهاش ُنانِتلاو ٌرحبلاو

 رارفو قنرخ ىتح ةتالزغلا و نابؤدلاو ناملظلاو وَلا 2 7 هَ
 اوُراَس نإ (زاوشو (ًيضاوقو تاتو ئاغر البلا اوألم

 ايل 1 0 9.

 ٌرامظمل  اهاتشي اقاوخو افصاوقو ًافراوعو ًافطاوعو
 “اوراتخاو ًالباوذو الماوعو ًآالواقمو ًالداجاو 0

 هب حرملا () غچ حرملا (+) رل حرا 5 چ مرسلا (؟) جل رمل 0

 چ کو چ معلا (0) پہلا (ه) ا ۷ 4 جه ہلا 0
 جء ةعدقملا

To: wm al-mostafa.com 



(r)يارب همي تاق (  
2 

 س : امو يف لوقي يبن © > ليلا فصو يف “زام ا لوق جار 00

 اهناذأ نيب ددم ادو
eاملا تقاو املك دباب ىتاغ تاس 15 ۴  

 ىجدلايف قدا وص دوس نم َنرظَْي و

 امماوس يلا سئّجلل بمن
 59 ع 5 20

 [اياوسلا سيتي فافخا نايف

 ًايفاَوَح َداَرَعلا دس هَ نق

 ايهاك صوخشلا تاديعب برب
 د ريمضلا هاجم حلت

 “يأ اهنم قاتال یل ناک
 . يبنتملا لوق نم ًانايب ٌحمضوأو ل اك أ بابلا اذه يف "اه نبا لوقف

 ةلاطمللا فصو يف اه نبا لوق حجار )م (

 هلك ةبيبشلا ءام نم نسحأو

 ةباحس اه ل ضاير اهيلع
 هجوم بو لك ي ىتاَوَح قوفو

 اع يلم بلا

 هناكح جا

 ناويح ی

 ب 8 8

 :  رةبقلا فصو يف لوقي يبنتملاو "7

 غا انآ ةزاف يف قراب ای

 هاج 2 م وَ ”ناصغأو
 اهمظان هبقش مل طعس ّرْدلا نم

 ا تش س برا
f ٠. 5 

 ا يادتو هيكاذم لوح

 . ءىناه نا ر خرسحأ نأشلا | اذه ۾ يف يلا "لوقف

 ناه نبا هب زاتما انف رخآلا اهدحأ قوقي دقو دحاو ىنعم يف قفاوتت ”راعْسأ امهيتاويد ينف اذه عمو

 -- : يتلا ىلع
 ذرتساف اسيفن رسالا َسَعَق

 ايدلا هت ام ٌدرتست دبأ

 دسج ىلع أو مل تس م

 اتاك رايرتلا َللَخ مکر

 عماش اپ علا تذا
 هده ينتلا () اهل حرصلا (ه)

 چ ا چپ حعلا ۸٤٩ ٠ e) يتلا 5

(g~ ىو یار دت دا امر 

 يسار 5لن تراك اهّدوج َتَلاف

 ( تاع ) ©” للاب نیم مهاسجأ ع

 ( ينتلا ) مد ماسجألا لع ميسور تسِضَف

 هه ينتلا (4)

 ٠۸۳ ينتملا (۸) 5 حرسلا (۷)
 ةمدقملا ۳١



 يامر راهن ُمالّظلاو “ليل ٌحبصلاف تخاودو تثاوع نامزلا اوسكع
 يسر مام ناخألا نم ليل حابتمإلاو راتلا نم اهحبُم اليل

 ل [البتو اّيماس ًالاذق الإ ی الف ذيع بوبعي لک نم
 ( قام وا سأاتكلا ىلإ 28 ر هنابآو هنانع ني نکو

 ينا ) رّختلا نم قوس اهيدّخ فين ةرمط لك يلد اهل داقو

 ( تاه دپ نو ترق ضرأ نعرأس نإ نادم اهأني ضر يف لح اذإ

 «ينلل) “ت هلبق ام ىلع هيف تلج هبحاص دمي ًاناكم تللح اذإ

 وامر وا اتسم نم رقم يف سيل ع دق € ج دقلو

 ينا “ا دا كيرم كيف مرڪ نم هار ابق ناك نإ

 (ةفاه) “"اردجأ دجلاب ناكى لما ناك نمف هيس ا الإ ناسنالا دجأ ملو
 يسر “منم لك ىلع (مادقإ رت أو ةه فرشأ نا نم مُهفرظأو

 س : ىلاه نبا ىلع يهنتملا هب زاتما امو

 ( ينعلل ) 7 ماعلا ليتقلاو بلاط نف فرط ةّيملا لبا ىلا اأو

 وامر مرم فك اهرانيفقرشأأك اہیفن هم يفت ىلإ تدق
 ( ينل ) دال الإ +یال ةحح رادققتا ريش یا ج 4

 توام "مك ريدق نم قانأك الو ددو نطاوملا يف ةانأ 'لكو
 (ينلا) NE هدي يف نامر لكس هوُطَخ سانلا يف ٌنامزألا بقي 5

 (تقاعر ©” لا ذأ كالفألا ةمبسلاط تريحتف ىرولا ءاش اک َرادأ

 (يناا) "ليَ نيع لكل هيلف ص لق ىوهلا ياخ اذاو
 ( يامر ۳ ةكئاه تسلا كت ١ نإو ًایقر ىلا نم دا ألا رس د ا

 جک حولا (ه) ٩۱6 يا ١( الپ حلا (ج) ۷٣٠ يتخلل («) ج حرعلا 5-5
 ۷۹۰ ىنتلا )1١( ېچ حرملا (و) ۸۲۲ ينا (م١ چ حرملا (۷) ۸۳٠١ ينحلا (5)

 1۷٤ ينتلا (٠ه) چچ حردلا )4( ۷۴۳١ ينملا (١؟) چچ حردلا (NY) ء۸۷ ينا )١1(

 ي۷ حرعلا )١۸( + حرملا 050

 ةمدقملا ٣٣

 (¥) يندملا ٠٣۷



 (ينتن») “لا اهبءآوتتبنالضزألانع  هيلح لت هيفا يلوت الولو
E0 م - مس رع مرإأو موكل  

 (ئامر “ووقلا ابمالعأ ىَرَذ يصاَوَت هب تدقعوأ ضرألا ىسْرأ كماج ناك
 (ينتا) “لمم لامفلا لبق لمف ام ةعزملا ةع نم داك

 ىو ع a 1 ot اط 0 5 س ي
 ( “واح ) “۵ لمؤتم ريغ رار e اف ةفراع هللا لص لك يف تفرع

 ( ينعلا ) ا نصت الام بابا كل اتعنطصاو فوللا يدش كنع بآن دق
 وامر “ألا مالا وه راذملا نإ معولض نيب ف وللا ايانم اول ل 8 . 5-5 2 رر

 س ور ەگ
 نبا یرن نايبلا ةوق ينف ءرخآلا يف دج ال ام ةدومحملا تايصوصخلا نم امدحأ يف نأ لوفلا ةصالخو

 هلويد يف دج انسلف « ةسخ وأ تايبأ ةمب رأ ىلع ىنعم فصو يف هر رعش دي زي ال 'ىننتملا ن نأ ةىنتملا قوي اه

 صو يف دخ اذا هتاف "ینا نا امو ©" ”ديصلا بالكن م بلك صو اهيف ل ااطأ ةدحاو ةديصق ىوس هلك

 « ةلثمألا ضعب كليلع انضرع دقو « هبناوج ل اك نع فشکو ههوجو عيمج يج عضوو ق ةديعب ةباع ىلا هيف لاطأ یم

 يف اها هئاشناب و هدئاصق لوطي حعضاو وه !؟ هيلع بتلا ةردق نم قع مالكلا ىلع ياه نبا ةردق ًايناثو

 . فاد تلا هذه يف ةديصق ءىبنتملا ناوبد يف جت الو « ءاطااو داصلاو ءافعاو -اتاا لتم َمَبْعَص فادر

 بلاطم دلوي و ةغيطل ياعم عرتخي لوألا نأ يف كلش الف « لاه نبا قوي "ىباتملاف ىنمملا بع يف اأو

 "ناه نبا رمت يف دَجوي الام_مكحلاو لاتمألا نم هرعت يفو ء ةعيفر

 هرعشلا متو “اه نبال نورصامملا ءارعشلا ( £ )
 احا مهنم بیج ال لاق ١ ةارمشلا هاجه ةيقي رفا ىلإ فاه نب مساقلا وبأ لصو الو » تیتر نبا لاق

 دعب هتوجه ام سانلا ملأ تنك ينا ام » لاق ايلع هلوق غلب املف « هنيجأ يناف يسنوثلا يلع ين ّوحبمم نأ الإ

 . 4 ونک مهني نم ينآمجو يباح ىلع ينفترش نأ
 هركذ اعاذه دیوی « ناه نبال نورصامم هارعش ةيقيرفا يف ناك هنأ اذه قيشر نبا لوق نم رمي

 رح ييگَڪلا دج نب رِدْنْلا يف .ةليوط رتديصق تاج نم هلو » هلوقب هب ر دبع نب قع ةمجرت يف ناکلح با

 س : ةّيمأ ينب نم سادنالا كوم

 سلدنألا دالب تفرش دش نب رذلاب

 نأ دق اهيف ٌنصحولاو 0 ةركحاس بيف ُكيطلاف
 +65 يتلا (ه) يج حرصلا () هدم ينتلا (۴) لج حرصلا (2) ٠٠١ يضلل )ا

 يلج ةدمعلا (4) «  لزم انل سيل لزنمو » ةديسقلا هده ملطم (۷) يب حرسلا )١(
 ةعدقملا ٣٣



 يأ ىلع اهراشنتا دنع مش ةديصقلا هذه نأ يور دقو صاوللا بدأ باتك يف يبرغملا نب ريزولا لاق
 هتديصقب يسنوتلا يدايإلا هرعاش هضراع نأ ىلا هب وقلاو بذكلا نم هثتمضت ام هءاسو هللا نيا ملا دم يبق
 :  اهو يتلا

 سرخ قطن نم ضاتعاو سرد دق بنيزا عبر
 °> ینوتلا يدابولا نب دمع نب ىلع نسحلا وبأ وه رعاشلا اذهو

 « هايإ مهتقلاخم بابسأ حضاوي و "هل ةديصق يف هرصع يف برغملا ءارمش ىلا ريشي هسضنب 'ىناه نباو
 ءارعش واود كلذكو ةدوجوملا بتاكلا يف دج ال دوقتم يسنوتلا "يلع ناويد نأ فسألا لك فسألاو

 يسنوتلا هللا دبع نب يلع مو رصم حتف يف مراعشأ ضمب لقنو مهنم ثلث سي ردا ةمآلملا رك دقو « رَ
 229 يماتكلا نسحلا نب دادقمو يدنقرمسلا يرفعجلا نسحلا نب هللا دبعو

 مهنمو » يشكارلا دحاولا دبع لوقي هيفف هتقي رطب مؤادتقاو ئناه نبا رعشب نيرخأتملا ءارعشلا رأت اًمأو
 ءارعشلا دحأ ناك ؟*”ةيمتهألا بادآلاو ةيماصعلا سفنلا وذ ( 4٠78 ةنس يقوتملا ) راّمع نب دمع ركب وبأ ريزولا

 «*”ءرمتت نم ريثك يف هنم اعم لحأ ناك ايرو « يسلدنألا اه نب دمع مساقلا ىبأ ةقيرط ىلع يذلا
 وحن ىلع رعشلا يف تقي رط تناكو « ساف ةنيدم لعأ نم ( ٠٠١ ةنس يفوتملا ) سوبع نب دم هللا دبع مهنمو
 ناك فاه نب دم نأ الإ ريمقتلا راثياو ةلوبملا عقاعقلاو ةمئارلا ظافلألا دصق يف يسلدنألا اه نب دمع ةقيرط

 ی ناو ابل هنم هَ
 تغلب ىتح قرشلملا دالب ىلا تراطو برغملا راطقأ يف تعاش هدئاصق نأ لوقي هسفن "ىناه نبا وه اه لب

 س : تايبألا هذه يف اک د ادن

 الوقو ا تناڪ امنأكف ارش دئاصقلا ميش اهب تراس

 الييلا تاّرفلا ىلإ نطو ضرع ْنَع َماشلا قارملا ىلإ َنْمَطَف ىتح
 «”الوجحو مل ازرع اَتيَس يتلا رّيسلاب ةادغب ىلع تسلط

 ناويدلا يف ءارعشلا كد ( ه )

 هل ةديصق يف لوقي هنأ الإ ةصاخ ةدئاف هركذ نم لّصحن ال نكلو « ءارعش دع هناويد يف ”ىناه نبا رک ذی و ك 1 ت« ف »^
 23 ا ياسو ل هس را ساء (4> عل ب محي عل
 ليلناب ٌةمغشو يونغلا ليفط ركي ىَرْخُأ ةديصق يوي ري رج ىلع قدزرفلا لضفت' هنإ

 ريغ باتكلا اذه «رابخالا ثويع نم سداسلا عيسلا (ج) ٠ لپ حرصلا (4) چاپ ناكلخ نبأ (0)
 متهالا نإ ورمع ىلا ةراشأ (64) 2« ةساحلا هتاري ظوفعو روطسلا هذه بتاك دنع ءازجأ ةعبس ىف دوحوم هنكللو عوبطم

 ۷۷ برغملا رابخأ سيخلت يف بجملا (0) (  جي يدنتقاقلا ىدعالا حبص ) نايل يف لثلا هب برضي ناكيدلا
 عج جرملا () خج جرصلا (4) يوثلجپ حرفلا (7) ٠٠١ برقلا رابخأ سيخلت يف بجعل )١(

 ٣ج ةمدقلا



 بّذهملا ظنلاب فورعملا رغصألا ناه نبا (1)
 ْذإ ( اسنرف ) سي رابب ةّيلعألا ةبتكملاب ةطوطخلا بتكلا يف يسلدنألا ناه نبا رابخأل آدقنعم تنك اني
 هباتك يف بت داكلا يناهغصألا دم نيدلا داع هركي « يسلدنألا ذاع نب ىإ تي رخآ رعاش لع انزع

 لطم نب مياربا نب دحم هللا دبع وبأ وه ناه نب مح » لوقب ثيح ©”رصعلا ةديرجو رصقلا ةديرخ»
 ي ادتألا يبرغا اه نبا ىلإ بسنیو انه اه هذاريا ققتاو اا ءارعش عم هُمضوم يسادنألا يدزألا

 262 نیتس ةنس لبق كير نبا حاصلامايأ رخآ يف يف وتو ء بذهلا نلاب ةفورمم وهو برقألا رصملا يف ناك

 ىلع هنف « هثدقع ام تلقعو « هلدقتنا ام هنم للقلق ءرصوب هناوبد تسلاطو « نييرصلا رم هتم ام ىلع

 4 س + ةزمطلا ةيفاق

 هابقرلا اهب ترش اف ترسو  وامسأ اهريش َرئادغ تلدس

 هاضَْي ةماخي هيلع تحس ووئسأك حابّصلا انس تحت ليلاو
 هاي نهو ًاداسآ َنْعَْيِو ”ناوأ نهو ةدقفأ شيوي
 هارفت ةر وأ هضي  ةيدنج اهبابق تود ٌلوحتو

 . ةمطق نم راذملا يف هلو

 بابلأو ءاش فيكص (يولق داو هلم سائلا ىف حلا َعاشأ الو
 بارع كيراذع نم هيف روصو ةلبق كّهجو قاشملل ا الج

 هذه انه اه تلقت ااو « ًاتيب نيرشعو ةسخو ةثأم وح اذه اح نبا رك يف روك ملا بتاكلا لقت دقو
 يذلا رخآلا يف لوألا رَ ىر ىتح يسلدنألا اه نبال ىلوألا ةديصقلا تايبأب ئراقلا اهلباقيل تايبألا

 . هتلالس نم وه

 ءارعش عجو ۷١*٠ ةن ىلا ةسماخلا ةئالا دمو اراك نيذلا ءارعشلا تسرد يف رك ذ دقو قشمدب ۵۹۷ ةئس يفوتلا 0
 تولا حتف ةيفيك ى رمصتي يسدقلا حتملا ي يسعلا حملا باتك فص يذلا وهو برغلاو رصمو ةريزملاو ماشلاو مجملاو قارعلا

 ( وج ںاکلخ نبا ) سدقللا
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 noe ةمس يفوتملا رصع هللاب رئافلا رصع يف ينمرألا ريزولا وه اذه حاملا يك

 مم ةمدقلا



 كيال ارامل
١ e 

 دئاصقلاب قكمتت يتلا ةّيميراتلا تامقاولاو نيحودمملا مارت
 0 .خ

 هللا نيدل يملا )١(
 ريك الا مدح رهظ نيذلا نيّيمطافلا ءافلخلا نه م الا وعو هلل نيدل ملا هيلو مي وبأ هثينكو اص ها

 دالا _ماملا + رفمج نب ليمعتا لسن نم مهنأل نييدطافلاب ناومسو و موك ةنس برغملاب يدها هللا ثبع

 اتیا َناومَسي و ١ مهمسا اهنمو م ملص يبنلا تنب ءارهزلا ةمطاف ةلالس ن نم ىرخأ ةرابصي و « ىلع نبا نسحلا نم

 ةعيشلا نم ةبرشع انتالا ةقرغاا نيب و مهنيب ريب نييليمعسالاب نومسي اغاو « نييولعلاو نيب ديبعلاو نييليمعسالاب

 ماكحألاو ةيعرشلا لوصألا يف ريثك ف التخا نيتقرفلا نيتاه نيب سيلو « رفمج نبا ىسوم ةماماب نولوقي نيذلا

 قياسا نم للا ّصنلاب الإ حص ال ةمامإللا نأ دفتمت اهاتلكف « قداصلا رفمج دمي ةثألا ةالس يف الإ ةينيدلا
a 5ةيلوصأ ةيضق لب « مهيصنب مامإلا بصتتيف ةماعلا رايتخاب طانت ةيحلصم ةيضقب تسيل اهنأو « قحاللا ىلع و عمال ل 20 ا د كرش دق س  

 نأ دقتمت اهاتاكو ةماعلا ىلإ هضي وفن الو هلاعاو هلافعا لوسرملا زوجي الو ء مالسإلا ةماعدو نيدلا نكر يهو
 5 ا ا

 يف داهشالا سوؤر ىلع هتايح يف هل ايصو يتلا هبصن يذلا وهو « بلاط يبأ نب يلع وه ملص ينلا دم ةنيلفعا

 مو ۽ هلق يعم نم عَن مرامإ هلك مدس نم ألا ماق كلذكو « < نسحلا ىلع لع صن مث « مخ ريدغ »

 2« نيب رشع انثالاو نييايسعسالا نيب فالتحالا عقو مث ء قداصلا رفعجو قابلا حو ٠ نيدباملا ني ز يلعو نيسحلا

 لاق نم مهنف < رمألا دب يف ليعمسإ ريك الا هنبا ىلع صن ن قداصلا رفمج نإ نولوقب نييليمعمالا نأ كلذو

 رور ىلع یوم ترم اك« ةصاخ هدالوأ ىلإ هتم ةءامالا ْلاقَسا هيلع حصصنلا ٌةدئاف ااو « هيبأ ةايح يف تام هنأ

 عمجري ال منا لإ ناف ۽« هدالو وآ ىلإ هنم ةمامالا ٌلاقتنا صنلا ٌةدئاف ااو « هيخأ ةايح لاح يف نوره تام مْ

 زوجي ال نييعتااو هاب نم لیلا دعب الإ هدلو نم دحاو ىلع مامإالا صني الو ءل ]اع ءدبلاب لوقا او ‹ ىرتهق

 ريدتن ىلعو « ؟"”لتقلاب دّصْمي ال ىتح هلع ةيقت ةنوم ر لنآ هتك تي ل هنأ لاق نم مهنمو ۽ ةلاوجلاو ماهبالا ىلع

 مهف نوي رشع انثاا امأو « ةنس ةرشع يناث دند هربع ناك يذلا دمع هداو ىلإ هن ةمامالا لقتنت ليممسا ةاقو

 ةايح يف ليمعسا یت وت امل هنککو < ليمعسا ربك هنبا ىلع رمألا ءب يف صن قداصلا رفعج نأ نواوقي ضب
 مامإلا وه يذلا رظنتملا دمع ىلإ مدنع ةمامإلا السلس ترج < لاکا سوم هدلو ىلع ةينات ةر ”صنلا در هيبأ

 . نويرشع انالا مل لاقي مث نمو « ةنألا رخآ دنع وهف ۽ بلاط يبأ نب يلع نم رشع يناثلا

 مو ةف ةأ ءالت غ < هيلع ارح هما نوشکی اوناک مهنأل موتككأب فورما دلو لبعمسا ةافو دمب ماقو

 مهنأل مهسننأ ىلع ًاقوخ اورقتسا ااو « ًاضيأ نوروتسلا م + لاقي ةثاثلا ءالؤهو ء؟9نيسحلاو دحأو هللا دبع

 بيس ناكلخ نيا (O ) بجلب عي , يناتسربشلا 22 يئاتسرهشلا 5

 ۳١ ةمدقملا



 « نيبولملا نم ممريفب ةوسأ ةقالخلا موري نم مهيف نأ اوملع نيذلا سايعلا ينب نم ءافلطا ةهج نم نيب ولطم اوناك

 ةيقيرفاب مهتلود ءادتبا هتيقيكو ءهللب يدهم امام ۲۵۷ ةنس برغم يف رهظ يذلا هللا دبع هبا هتافو دس ماق مث
 . خي راتلا بتك يف ٌةروك ذم

 قمح تبي“ مهنم قي رفف ٠ نيخرؤملا نيب فالتخا هيفف ليممسا نب دمحم لسن نم ّيدهملا اذه نوك امأو
 ئزي رق مهنف كلذ ةحح نوتبثي نيذلاو ١ يطويسلاو ناكلخ نبا مهنف كلذ نومنمي نيذلاو « همني قيرفو كلذ

 دق بلاطيأ نبا يلع ينب نأ يزيرقملا لوق لصاحو « مهبسن ةحح ىلع لي وطتلاب جحا اهالكو ء نوُدْلَح باو
 مهنع ضارعإلا ىلع مهتعيشل لماحلا اف ٠ « ةعيشلا دنع ردقلا ةلالجو ددعلا روفو نم ةباغ ىلع كاذ ذإ اوناك

 كلذ ءاج اغاو « يفخُسلاو لهجلا يف ةياغلا غلب ولو" دحأ هلعقي ال امم اذهف ؛ يدوېي نبال وأ ريسوج ننال ءاعدلاو

 نم او مهتلود 'تلصتا دق اوناکم ھن ناف « نييمطافلا ناک امام دنع سابا ين ءافلخ قَعَص لبر نم

 يشي نيمرطاو ركب ايدو ماشلاو رصمو برفملا دالب سايعلا يب نم و « ةئس نيميسو نيتثاع

 دع مفاكلا ريفنتب ذئنيح "تذالف « مهتمواقم نع سابعلا ينب ر ی ی مل

 تهتشا آمل عاملا ىلع ميتداهش نييولعلا بسن نع مهيفنب اولَّجس نيذلا ةاضقلا ّنأو « مهبسن يف نمطلا ةعاشإب
 نم نورّيطتملاو « بسنلا اذه يف نونعاطلا « سابملا يب ةميش م اإ اهلعأو « دادغب سانلا نيب فرع

 خي راتلا لهو نوي رابخألا لقنف «ةحيبقلا ليعافألا مهتلود ءادتبا ذنم ميف نولعاقلا « بلاط يأ نبا يلع ينب
 ءاقلخ نم دضتمملا باتك ّنأو « اذه ءارو نم ٌققللاو « ريد ريغ نم هاوقلن امسح هوورو . هوعمس اک ك لذ
 ةرت تحن اوناك بلاط يبأ نبا يلع ينب ينعأ موقلا نو « مهبسن ةعص ىلع ةيفاك ةجح هلا ىلإ سابعلا يب

 دي رط نبي ام اوراصق « باقم نم عاونأب اد مهايإ مدصقو تقو لك يف مل مهباطتا سابعلا يب نه فوملتا
 :  ليق اکل وراصف « نوفر اوداكي ملو ءافتخالاب اوذالف « بقرتي فلاخ نيب و دیرشو

 600 يناكم فرع أم يناکم ”نبأو ترد ام يملا ام م َماَيأْلا لاس نإو

 ةرذح هنافخإ ىلع ميقاقتا دنع ةميشلا كلذب هامس « موتككاب يدلل هللا دبع د ليممسا نبا دمع یس قح

 للاب ئدهملا يفوت ال مث, ”روپشملا هخي رات يف مهبسن ةع ىلع نودلخ نبا جتحا كلدكو *"”مهيلع نيبلغتلا نم
 هک زلف « هللا نيدل ملا دلو هدعب ماق مث ء هّللاب ٌروصنملا ذلو هدمب ماق مث ء هللا رعأب مئاقلا هدلو هماقم يف ماق

 . "اه نبا حودم هنأل راصتخالاب زما ةمجرت انبه
 عيوب دق ناكو « ۳١۷ ةنس ناضمر رهش نم رشع يداحلا _مويلا يف ستوت لاعأ نم ةيدهملاب ملا لو

 3 ةئس هيأ ةافو دعب ماق الو « س49 ةنس ةححلا يذ نم َعياسلا مويلا هلل روصنلا هيب ةايح يف دهعلا ةيالوب

 ء ةفاللناب هيلع السو ٠ ةماعلا نم ثريثكو ةصاخنأ هيلع لخدو ء هكتم ريرس ىلع سلخ « ًةمييلا هل تدَدُج

O)مالكلا مالعا» عجار ) ةمدقلا يف اك «اياكمد ال «يناكم» باوصلا ٠ ٠ نيخرؤملا طالع رك ىف) نودل> نب ةمدقم » 

 (+ ٠ بيخرؤملا طالعأ رک ذ ی ) نودلخنبا ةمدقم (*) ڳچ يريرفملا (؟) ( رصم ةعوبطم ه؟تيئاوريفلا فرص نبال
 ۴۷ ةعدقلا



 ىلإ ةقرب نم ةيقي رفا يلامش اهم داري ) ةيقي قب رفا دالب ىلإ جرخ مث انس ++ فئنيح هرمع ناك « زمملاب ستو

 يف اواخدو « دالبلا كلت لهأ نم ةاصملا هل داقتاف « اهتيابسأ َررقيتو اهدعاوق يميل اهب فوطي ( شک ارم

 لاجو « هدمصو ساروأ لب زمملا جرخ ٠٦+ ةنس تلخد امل هنأ كللذو ء « ساروأ » لبج ملأ ايس ال « هتعاط

 يف اولخدي مل ةراّوه نم ناتليبقو هليلمو نالك ونب هيف ناكو « كولملا ىلع قفانم لك اجلم وهو ع هاركسع هیق
 س : ينابيشلا رمع نب دم جرفلا يبأ حدم يف روكّذملا وع سار وأ بجو مما اوعاطأف ء همآلقت س ةعاط

 ”٠ شكلاو عامسألا يف كركذب تراس ريس نم ساروا يف ةقلختم کو
 دقعو ٠ ءارعأ لظعو « مهلا نسحأو هاتأ الإ ةدحأ مهنم قبي ملف « ريريلا ىلإ ناسحالاب هبات ملا رمأ مث

 اج مهنم دحاو لكى لإ رض و ۽ ةتماهشو هتیافک لمي نم ةيحان لكل بدنتساو « لامعالا ىلع هعابتأو هناملغل

 ةجاهنصو ةماتك نم راكي راسو ياتسا دان نب يريز ريمألا مهيف حالسلا ؛ باب رأو دنجلا نم اريثك

  ربربلا نم ناتميظع ناتليبق اهو

 ىصقألا برغملا لأ ّنأو سلدنالاب يأ رحبلا ءارو نم ةيومألا َلَخآَد ينَرْميلا دمحم نب لم نأ هغلب انو

 هعم هترازو ىلع ناكو « فيثكلا ركسعلاب بتاكل يلقصلا ”رهوج زهج ۳٤۷ ةنس يف كلذو ةعيشلا ةعاط اوضقن

 راک دع رهقو ”رعوج اهحودف ٠ برغملا دالي نرم هيلع ىصعتسا ام حتفیل دانم نب يري زو يلع نب رفعج
 ترهات ضو ناكفيا برخو هتيم ةماتكأ فويس هتشانو ىمي ىلع ضبقتف « ترهات ىلإ راسو « ممرتأو

 اهيحاص براحو ةساماجس ىلا اهنع لحرف « ًائيش اهنم لني ملو ةدم اهَّرتف ساف ىلإ راس مث ءدانم نب يريز ىلإ
 دانم نب يريز دي ىلع ةونُغ اهذخأ نأ ىلإ لاتقلاب اهيلع ناف ساف ىلإ داع مث ء اب ءّرَسأَف حتتلا نب دمحم

 مث« بولا زاس نم ةمأ نب لا درطو مغ ةنس ركب نب حا اهحاص أو اهخدو الی اهتاونأ منتو
 نم هب رم ام كلام هنأ ىلإ ة :راشا عملا ىلإ هلسرأو ءاملا لالق يف هلمجو هكمس دايطصاي رمأف طيحلا رحبلا ىلإ ىنأ

 ارقظم اغ زملا ىلا عجر م « هدم ةرامع ال يذلا طيحلا رحبلا ٍناَّكُس ىلع ىتح اهيلع ىلوتساو ممألاو نئادملا

 جوهشم موي ين“ “2ة روصنملا للا امبم لخدو ؛ ديدح يصنف يف نيريسأ ساف بحاصو ةسالجس يبحاص هعمو

 . اهركذ قأيسو

 ءوانعلاو غي زلا لهأ ىلع بلغو البلا هل دو دقو الإ زمملا هالوم ىلإ رعوج عجر ام هنأ رعألا ةصالخو
 قبت لو ٠ قرشلا ةمج يف رصم لاعأ ىلإ يقي رفأ باب نمو برغملا ةهج يف طيحلا رحبلا ىلإ ةيقيرفا باب نم

 "تيقب اهناف ؟*2ةتبَس ة ةنيدم الإ هتعاجو هتمه يف هل بطُخو هتوعد اف تميقأ الإ دالبلا هذه نم ةدلب

 . ”سلدنألا باحسأ ةّيمأ يبل

 ئچ حرسلا (٭) چچچ نودلخ ناو چچ يالا نبا 6 چه ريثألا نبا 0

 رحبلا ىلع ىمرم دوجأ اهاسرمو برغملا دالي دعاوق نم ةروهشم ةدلب (ه) متي يزيرقلاو چ نودلخ نبا (4)
 مك م ناكلخ نبا (5) (  تج نادلبلا مجسم ) سادنألا ةريزج لیافت ريربلا رب ىلع يهو

 ةعدقلا ٣۸



 هسفنب راسو « كلذ ليصفت ىتأيسو « مهم ةنس هل ت حتنف صم ىلإ جورخلل ًارهوج دئاقلا ملا هج مث

 مهيلا سف رصم ىلإ ةطمارقلا مرق هرصع يفو ء اهب رهوج هل هانب يذلا رصقلا نكسو « ٠٠۴ ةنس اهيلا
 نم رشع يداحلا يف ةمجلا موي رصمب هكح نم تاونس ثلث دمب يفوت نأ ىلا لاز امو ٠ مومزهف َشويجلا
 . برغلا يف الم ةنس < اهميمج هکح ةدمو ةنس غم كاذ ذإ هلسو 26 ةنس لوألا عيب ر

 ر ام شح اهانب َدئاقلا رهوج هدبع نأل ةيزملا ةرهاقلا بسنت هيلاو ء رصج نييمطاقلا ءاقلخلا ”لوأ وهو

 كلذلو عامنا اهرثك أو نولوط نبا | مماجالإ ةرهاقلا عماوج ٌمدقأ وهو « اهب رحزألا ماجا ىنب يذلا وعو « هل

 هل'تميقأ « موجننلاب ًامرغم ةيعرلل ًافصنم ةريسلا َنَسَح اداوج اضاف ًالاع ملا ناكو < ريبكلأ عیال بَ

 ناقتاب ريتك تغب فراح ناك « قارعلا لامعأ ضعب و نيمرحلاو ماشلاو رصم رايدو هلك ب رغلاب ًةوعدلا

 ي ©”ةيبلقصلاو ةّيئادوسلاو ةّيمورلاو ةيرب ربلا ةغللا وحن ماكحاو

 اتاوخإ اي نونظتأ مه لاق « هيلع اواخدف « ةماتك خويش نم ةدع تاش ر موب يف ىعدتسا هنأ زعملا مالك ن مو

 راو كسللو روُمَسلاو كدّملاو ري رحلاو_جابيدلاو لقثملا يف بلقتنو برشنو لک ان مويلا اذه لثم يف انآ

 تيجتحاو كنود تواخ اذإ يلاحاودهاشتل ك رضحأق ء كيلا دننأ نأ تأ مث ايندا باب رأ لمضي اک ءابقلاو

 وخشم يناو « مكتماما نم هب هللا ينصخ اڃ و ېکايند نم هنم يل دب ال اي الا مكاوحأ يف يكضفأ ال يناو , متع

 نوصي اب الا ايندلا دالم نم ءيشب لغتشأ ال يناو . يطخب اهنع بيجأ برغلاو قرشملا نم يلع درت بتكب

 الو « هلسفأ ام لتم کتاواخ يف خ ويش اي اولعفاف < مكدادضأ عمقيو عءادعأ لذیو < دالب ري و کاور

 يلا لصي ال نم ممأرو نم ىلع اونو « مريخ ىلإ اہم و متع ةمعنا * هللا عرتيف جدلا كاا اورهظت

 اوملاو « منان ىلع اهدمب اوليقأو « دملا رشقني و يللا رش و لیا ساتل يف لصقل يلع ينسنک

 يلع ة ةرضملا دومتو کشیع صفنتيف نهيف قبغرلاو نهنم رثكتلا ىلا اوهر 5 الو کک ٹوکت قتلا ةدحاولا

 کترصن ىلا نوجاتحم نحو « ةدحاولا دحاولا لجرلا بغ مرت فمضنو متو بهذتو ك؟تادبأ اوكيتتو

 رمأ بارق !ك قرشملا أ انيلع هللا برقي نأ توجو هب عمرنا ام مت معز اذا کت اوملعاو , مكوقعو متادبأب

 . هنع وجر «کرصنو هللا کمر اوضهنا ء مكب برغملا

 اأو ساف ُيمأ ركب نب دحأو ةساماجس يمأ حتفلا نب دمم لوساو نا (؟)
 مهتُمَأ نع هوم ةيرفّصلا نيدب مالسالا لوأل نونيدي « ةسانكمب ةليبق نم ةساماجس نطاوم لأ ناك

 ديري نب ىسع مهلع اولو مهتالاجر نم نيب رأ ءاهز بهذملا اذه ىلع عمتجا امف « برغملا نم مهسوؤرو
 واس لخدو « ةرحملا نم ةئامو نيمب رأل ةساماجمس ةنيدم اوطتخاو « جراوفللا سرو برعلا يلاوم نم دوسالا

 ڳچ يزيرقلا )٢( ور وو يزيرفلا )١(
 ۴١ ةمدقملا



 نب كح مساقلا ينأ متريبك ىلع روک لا ىميع كالح دعب اوممتجا مث ء مهنيد يف ةيحانلا كلت لأ نم ةسانكم

 اي رفط اًيضايأ ناكو نيباتلا كردأف ةنيدملا ىلا لعترا للا مح نم لوُساو هوبأ ناكو ء نالصم نب لوساو

 نم هكلم نأ ىلا جراوما نم دحاو دعب دحاو ةساماجس وت مث « سابسلا يب نم يدبملاو روصنملل هلع يف بطخو

 . ةماتك تالاجر نم يسارملا بلاغ نب “هاربا اهيلع لوو ء برغملاب رهظ نيح يدبلا هللا دبع نييمطافلا ءاقلللا
 لوطي ثومأ كلذ دع ترجو « ةماتك نم هعم نمو هولتتف مهارب مهلاو ىلع ةساملجس ءارعأ ضفتنا مث

 « يسانكسلا لوساو يتب نم عسيلا نب راردم نب نوميم نب حفلا نب دمع ةساماجس ىلع بلغت نأ ىلا اهحرش

 هسفن بقلو ةيخراطا ضفرو ةنسلا لهأ بهذ ذخأو « ساما ينب ىلا وعدي هنأ سانلا ىَرأو هسفنل ىعدو

 یست تناكو « هللا 28 تَسادقن » اهلع شقنو هبقلو هسا ةكساا ذختاو « هللب رکا شلا نينمؤملا ريمأب

 عم بتاكلا رهوج فحز ةنتفلا تيمحو ديبع وثب هل غ رف اذا ىتح « لدملا ةباغ يف ناک ةيركآاشلا ماردلا

 يف هركذ مدقت اک ٤۷ ةنس برغملا ىلا ميئايلوأو ةجاهنصو ةماتك عرومج يف هللا نيدل عملا مايأ دانم نب يريز

 ينب نم رقعلا نبا لوو « هرسأو حتفلا نب دم اهبحاص ىلع ضبقو « اهككمو ةساملجس ىلع بلغف « زما ةجرت
 . ةتاکم هع

 غرف الو ء ياذُجلا لهس نب نحرلا دع نب "ركب نب دحأ علا رصع يف اهيلع يلاولا ناكف ساق امأو
 اهيحاص رسأو ٠ ةونع اهذخأ نأ ىلا لاتقلاب اهيلع حلاق « ساف ىلا داع ةساماحس ريمأ ىلع ضبقلا نم رهوج
 موب يف ةي روصنم ا ىلا امهب لخدو ديدح يتق يف زما ىلا روك ملا حتتلا نب دمج عم هلو ركب نب دحأ ًاضيأ

 ىلع ردقي مل هنأل نيترم هب عاقبالا ىلا رهوج ر 2 اضاف « نوصحلا عنمآ نم

 ةافطلا نم يعاذجلاب فورعملا ركب نب دمسأو لوساو نياي فورعلا حتتلا نب دحم ناك « ةلهو لوأ يف هريخست

 :دئاقلا رهوج حرم يف "ینا نا ريشي حتا اذه ىلاو ©" هيلع اوضقتتاو عملا اوفلاخ نيذلا برغملاب رابكلا

 املأ حفلا ءاجيملا ىل بشت

 ساف ةنيدم نصح ناكو « دوهشم

 ف ضرألا بنا تشفل الو

 île) براغملا نوراق كب ىَر

 وم لوساو نبا ىف الوم تكردأو
 ذأ لک نجح

 هداحن ليوطلا “ياذا تاكو

 كرم اباهش ىذأ هنبأك الو

 X 0 ت

 ادو ًاييحتسم ا عفو

 اموت هراصعأ ىَدَم اميه
 مورا سا د رھ
 ”*0احمطاو نانملا يدر يف حجو

~e” 

 تحزحزو

 لوساو نبال ناکو هلوقب هخي رات يف سي ردا ةّمالعلا هركّذ دق انه اه رخآلا تيبلا يف روك ملا لوساو نبا ناو

 (سداسلا لا = رابخألانویع )امیج اسراف لوساو نب ھو ركب نب دحا نب د ءدلو يتيو ركب نب دحاراصملا يف تامو 0(

 چرچو جملا (+) چچ نودلخ نا (۲)
 ع ةمدقلا



 س خي راتلا لهأ دنع فورعم ريغ وبف يلاتلا تيبلا يف روك ملا نايفس يبأ نبا اَمأو 600 الج ىلا ههجوت يف رهوج دئاقلا ركسع ضم هلتقق ةثألل ةذبانلا ىلع هابأ لجو ةنتفلا ران كأ يذلا وهو عاجش دلو

2 1 5 1 00 ۱ 
 © اًحلصأو داسفلا رّثإ ىلع نو هداشر اهيف نايفس يبأ هبا ىأر

 رصم حتف (؟)
 نأ كلذ ببسو « اهتكوش تمظعو اهثوق تداز هب و « اهلجأو ةيمطانلا ةفالللا حوتف ظعأ رصم حف

 «داوقلاو +ارز ولا ٌدبساو « ”ماظنلا ”لتخاو ماكحألا تدسفف « اهدالب ةسايسب مايقلا نع تفعض ةيسابعلا ةفالخلا

 هارعألا الع دت « اشف ايش الام ىلا ةيسابعلا ةكتمملا تبَمَشتف ء نولقتسي اوذخأو ءافلللا ةعاط اوملخو

 ءبرما ة ةري زج نم مق اي روس ىلع ةطمار ةلا ىلوتساف مغو ربرعلاو دارك لاو كارتألاو سرفلا نم

 نيب ام ىلع نوينادجلاو . ةيقيرفا ىلع نوّيمطافلاو « سلدنألا ىلع نوب ومألاو ءناسارخ ىلع نويتاماسلاو

 وح اك يصمو امحاوض ضم و دادغب الإ نييسابعلل قبي ملو « سراف دالب ىلع هيب ونب و ءركب رايدو نیرهنلا
 رايتخب باتكل هلل عيطلا باوجب خضاو

 م روهلظ ذنم نوّمطافلا نا و « ًابارطضا اهدشأو ةلاح اهحبقأو ةيسابملا ةفالللا دالب ضعضأ نم رصم تناكو

 روفاك نأ لاقي ىتح . ريتك قلخ مل باحتساف اهيلا مهتاعد اوثعبف ءرصمب مهتوعد رشن يف نيعاس برغم اب
 ةفاللعاب ثمل ماه نأ ىلا « كلذ مهنكسم ل نكلو اهحتنل ًاشويج اوزّهج مؤافلخ ناكو « موعد لخد يدشخالا

 مهنع ادق لشو ءاهف -الغلاو نتفلا غويشو يديشخإلا روفاكت و٠ دعب رصم لاوحأ بارطضا هغلب و

 ءرصم ىلا ريما لع ملا مرتعاف « همع نا ةلودلا دضع نيب و ةلودلا زعم نب رايتخب نيب نتفلا نم ناک اع

 دئاقلا اهيلع مّدقف ٠ ممر يغو ةماتك نم ةريثك ًاشويج رمو « اهب رط يف رابآلا رفح ةقرب لامع ىلا رَعوأو

 لكر هوج ىلا جرخي ناكو < هركسمم يف ًامايأ ماقأو « هعيدوت ىلا هسفنب جرخو رصم ىلا هرّيسو ءرهوج
 عم مبهجو نيذلا من اشملا ىلا رعلا تقتلاف 0 شيما موتجا دقو هيدي نيب رهوج ماقق ًاموي هيلا چرخو « هب واي و

 يف نلزنتلو برح ريغ نم ٌميِدْرَأْلاِب رصم ىلا نلخدتلو رصم حتفل هدحو اذه رهوج جرخ ول لاقو « رهوج
 رهوج عم اَبلْمَتو ةيحرألا ةثيه يف بهذلا غيلرفإب_زمملا رمأو « ةرهاقلا ىست ةنيدم ىنيثو نولوط نبا تابارخ
 240+ كر وهو هتمدخ يف اوشي نأ ةلودلا لهأ رئاسو دبعلا لوو ءارألا ةتوخاو هدالوأ رعأو « ةرهاظ لاجل ا ىلع

 نبا اغصي يتلا يه ةلحرلا هذهو « ٠١۸ ةنس لوألا عيب ر ٠١ تبسلا موي ناوريقلا نم شيجلا ليحر ناكو
 : 1 = : لوق ثيح ءىناه

 “طور رشحلا نم موي ينَءاَر دقو عسا تنك ام قوف ينيعب أر

 دج حرسلا 2( ( دالا علا ) رابخألا نويع 0)
 « كتلاثلا لصعلا س م ةر - ةيسابعلا ةفالخلا فعش ) ةمدقلل هدهو ب , ب مے ئالا نیا (©)

 کل حرملا (e) يزيرقملا (4)
 يا 0 ةعدقملا



 قرقفاف « طاطُْلا ىلا ريسملا ىلع مزع مث « ةعفادم الب اهلعأ هل مضت ةيردنكسالا ىلا لو رهوج مدقتف
 هللا ديبع نب لسم رفمج وبأ هسا تاداسلا نم ؟لوسر اهله هيلا لسرأو « ةيديشخالا ركاسعلا نم اهب ناک م
 5 ماركا و ناسحاب وج هليقتساف ۽ نييطاتلا نم هنركك ريثأ ر لحب رهوج دنع لحي نأ مهنم ةبغر ةحلاصملل

 : هلوق يف رعاشلا هركي يذلا وه ديسلا اذهو

 عزام سوقلا يف سيل نأ ىأر ام اذإ هَدَْو ركاذي وللا دبع "نبا امو
 ع

 20 مضحي لذ لإ تأ الف هريغ كوعدي سانلا لك سمانلا لب

 « علا ساب اهنم قيتملا عماجلا يف بطخو ٠٠١۸ ةنس نم نابعش بصتنُم يف كلذو رصم رهوج لخد مث

 سس : اهئلطم ةديصق يف روك لا وه حتتلا اذهو ء٠ ةيواعلا ةوعدلا تميق أو

 iy يضف دق سا اًبملا يبل لقف ٌرصم ت ْتَحق له ساّبملا ونب لوق

 - : هلوقب رماشلاراتأ كلذ ىلا « اا هيل نم ينس ةَ هاطعأ ج هن تم ليو

 © هلع سیل ام نهنمىضترلا هاَسكأ دور فكيينمؤلا ريمأ 97

 *يلعيقلا دمحا نب نسح هللا ديعوبأو سقارف برح (4)
 ۳۹۲ و م56 ةنس نيب

 ةوعدلا اورهظأو مدئاقع َعابنا نامزلا نم ةّدمل وعدا كلذلو « نيّديسممالا نم رمألا ءدب يف اوناك ةطمارقلا

 ءارو هللا باتك اوذبنف « ملوصأ نم ريثك يف ۲ موفلاخو كلذ دعب ۽ نييليمممالا نع اولصقتا مهنكلو. « مهتُمأ ىلا
 نم نيذلا مو « تاوهشلا | اوميتاو ةولصلا اوعاضأو « دحاو دعب ادحاو مالسالا لوصأ حي - اوامهأو ۽ . مدوهظ

 « ليطمتلاو ةحابالا لهأ مومو « مف لوقلا اؤاسأو « نييطافلا الط دناقع يف نيخ ل رسب 2 حدف مهلجأ
 مهولقو معلا هللا تيب ةمرح مهكتح نم ذكبت اولف ام نيم اونوكي مل ةطمارقلا نأ نم انلق ام ةع ىلع ليلدلاو

 رعاط بأ نأ كلذو « ةكم ىلع مهئاليتسا ربخ يف رک ذ اکر بَ ملحم ىلا هايل مهلمحو هناكم نم دوسألا جلا

 الف « ييليدلا ٌروصنم سانلاب جحو « ةكم ىلا ۲۹ ةنس راس يبان ديعس يبأ نب نايلس نبا وعو يطمرقلا
 رجحلا علتقاو  ةبمكلاو دجسلا يف ىتح لتقلاب ميف كفو « جاّبحلا ”لاومأ رهاط وبأ بهن : ةيورقلا موب ناك

 رهاط وأ مهلتاقف « فارشألا نم رتعامج ىف ةكم يمأ بلغ وبأ هيلا حر « رجه ىلا لجو هناكم نم دوسألا

 يف نيقابلا نفدو ٠ ٠ مزمز يف ىلتقلا حرطو « تام قف بازيلا علتقي الجر دعصأو تيبلا “باب ملقو « مہلتقخ

 لعأ تويب ببنو « هباععأ ىلع تيبلا ةودك سو ءاوتفك الو مهيلع لصالو اواني مو اوت ثيح دجسلا

 مچ حفلا 6 كلك حرصلا (؟) يکلپچ حرا قفز
 ع١ ةمدقلا



 هدّديتو نعللاو ريكتلاب هيلا بتكم . هل ءاعدلا نوربظُي اوناكو « ةيقيرفاب ئدهملا هللا دبع ىلا يبا غلب و « ةكم

 . ؟90سانلا يف هقارتفاب هوذخلأ ام ةيقب نع رذتعاو سانلا لاومأ نم هنكمأ امو هّدرف « دوسألا رجلا علق ىلع

 + طمرق الي ناك دعزلاب مسی ۲۷۸ ةنس ةف ا داوسب رهظ الجر نأ اومعز ايف ةطمارقلا رعأ هادتبا ناكو

 ”ةيعاد هنأ معزو ء طمرق هبقلو نادم همسا لب ليقو « بترعف “مف ةطيمرك ىعدي هبحاص ناكر وث ىلع هب وكر لاقي

 هسيح نم ف ؛هسبحو ةفكلا لماع يملا هيلع ضبقف « سابعا هجا جو هاو «مهنم رظتنما تيبا لعأل

 ىري ناك هنأ سائلا ضعي معزو ةطمارقلا هلقانت باتكب ءاجو « ةيفنلا نب دمحم نب دمحا هب رشب ىذلا هنأ عزو

 هيقلف « ةف ا داوس نم ناك طمرقي فورعلا ثمشالا نب دما أ ليقو ء نين جراومنا نم ةقرازالا يأر

 هباجأف هيهذم ىلا هاعدو ء قارعلا ىلإ ًايعاد هلا دبع نب دحا يمطاغلا مامالا هثمب يذلا يزاوهالا ُنيسح

 . ؟9ةطماوقلا بسنت طمرق ىلاو سمألاب كانه ماقو ١ ثعشالا نب دحا

 يدهلا نم وسر هنأ عزو « يدهلا نب بحي ست ني رحبلاب فيطقلا ىلا ةطمارقلا نم لجر بهذ مث
 يبانجلا ديعس وبأ رهظأ مث« مهئاظع نم ناكو يبانجلا ديمس وبأ مهيف ةميشلا ن -”ةعامج ةمبتف هج ورخ برق دق هنأو

 « يونفلا رمع نب سابع عم دضتعلا هلسرأ يذلا ّددملا اولتاقف «ٌةطمارقلا هيلا عمتجاو ؟م# ةنس ني رحبلاب ةوعدلا

 هنا هملخ ”يبانجلا يو الو + ةرصبلا ىلإ مجرو ةطمارقلل رقم اهلج و ابلهأ نّمأو رجه ىلإ راسو يبانجلا همزهف

 ماشلاب مروه امأو « ءزك د مدقت اک مطاومأ بهنو ةكم نم مهعوجر يف َجاّجُسلا ضرتعا يذلا وهو  رهاط وبأ

 ةطمارقلا ىلإ ةمباتتم شويلا ىأر امل قارعلا ىلإ ّيدبملا باتكب ءاج يذلا هب وربم نب هب وركذ مهتعاد ناف

 . ماشلا ىلإ هُعابتأو وع راس مث ءىبطو دسأ بارعأب قمل لتقلا مدابأو داوسلاب

 كلذ يبسو « نييمطافلا ئاق حالف نب رفمج اولتقو اهوكلف « قشمد ىلا ةطمارقلا لصو ٠٠ ةنس يقو
 لمحي نأ مَدَهاع ناكماشلاب جفط نبا نأل اوب رطضاو اوجعزنا ماشلا ىلع حالف نب رفمج هاليتسا مهغلب اتل مهنا
 مهبحاص عم ماشلا دصق ىلع اومزعف « مهتوني لالا نأ اوملع ”رفمج اهكلم املف « مرد فلا ةئايثث ةنس "لكم هلا

 اوراسو ءركسملاو لاملاب مهناعأف « رايتخي ةلودلا رعب اونامتساو « يلطمرقلا مارب نب دا نب نسحلا ذئنيح وهو

 قشمد رهاظب هوسبك تح مهب رعشی لق مهنم زرت لو مهب ناهتساف حالف نب ”رفعج مريخ غلب و « قشمد ىلا

 نودي رب اوراس مث ءامهنيب ام عيمج ىلع اولوتساو ةلمرلا ىلا اوراسو قشمد اوككمو « هحالسو هلام اوذخأو هولتقو

 نم ماّيألا ضعب يف اوجرخ ةب راغملا نأ مث « هطمارقلل قلعو لوأ يف ٌمعتفلا ناكف « هركسعو ًارهوج اوب راغ رصم
 « هوبهتف ةطمارقلا داوس اودصقو « محريغو برملا نم اهب ْنَم مزهناف « ةطمارقلا ةنميم ىلع اواو رصم
 ةطمارقلاو نييمطاغلا ءانلخلا نيب ماشلاب تمقو يتلا بورا هذه ينو « ماشلا ىلا اوداعف ليحرلا ىلا اوتطضاف

 س: هلوق يف فلاح نبا اهركذ يتلا يهو سر تسقو برح

 ميج يزيرقلا ()  ممجكيج نودلخ نبا (8) چچچ نودلخ نا (0)
 4۴ ةعدقملا



 ص

 - هللا نيدل ملا باحسأ ةب راغلا يف هنف "رمش ث ةطمارقلا مدقم مارهب نب نسحللو

 لوط مهني ام اذ يد ايه ينأ بارقلا اجر تسحر

 ُليِيلا يتاقس الف كارت يور مد نم كّضرأ ق قسأ م نإ رع

 تيبلا حرش لحأل مرابخأ ّضمب اندروأ امإو « خيراتلا بتك يف ةروكاذم ةبسشو قرف ١ ةطمارقللو

 « سقارف » هيف روكا

 م١٠ ةنس يف ينانّزلا ررللا نب نيسحلا نب دمحم ريربلا ريمأ لتق ( ه )

 برتلا ةوارغم كلم ناك هنأ ليقو ء ةيقي رفأ يف رب ربلا لئابق ىدحإ يهو ء"هتانّر نم راسا نبا ناك
 ىلع ًايلغت» رزيلا با لرب لو « ةفوكلاب اوبلوط نيح برغملاب ونصحت نيذلا جراو عا نم ناكو وألا

 الع دمع نب لمي بلغت الو « ناكقياو ترهات بحاص ينرقيلا دم نب ىلميل اهيف ًامساقمو طسوألا برغملا

 دم ملا ىلع دفوو « روك ملا دم نب ىلعي همي رق لجأ نم ةعيشلا ةعاط رزللا نبا دمع عجار اهبترخو نارهو
 ىلا هَناَّغ يف رهوج عم رصح نأ ىلا هتعاط ىلع قب و < ةمركك عملا هالواف ء ۳١ ةنس ليعمسا هيبأ كلهم
 سوء ةنس رعملا ىلع دوو ۳١۸ ةنس دودح يف برغملا

 هيلا ”رمملا جرخل « راكتلاو رب ريلا ن  ”ةميظع عوج هيلا جرتحاف « رعملا ىلع رزملا وبأ جرخ ۳۸ ةنس يف مث
 مس املف ءاهباع عملا تمئان لئاقب اهنم ًاييرق ررللا بأ ناكو © *ةياغاب هن ةنيدم غلب نوح هلاتق ديرب هسفنب

 ريشي اذه ىلاو َراعوألا رزللا نبا كلف « هبلط يف عملا راسف « هُعومج هنع ةتقرفت زملا برقب رزطلا وبأ
 ٠ هلوق يف "ىتاه نبا

 ترق ني هلب هءادعأل لبق هدي يف هللا فيسو علا اذه
 يريز نب نيکیلب' فسوي حوتفلا ابأ رمأ اهيلا هدوع لبق ملا ناکو « ةب روصتلاب هرقتسم ىلا ملا دامف

 مهو ةنس نءرخآلا عيب ر ناك الو « هريخ هيلع ينُح تح هرثإ يف راسف « كلس نبا رزللا نبا بلط يف ريسملاب

 ع رصم ىلا جورملا دارأ هنأل هارمأ عملا عاف م٠ ةنس هيلع ضقتنا مث « ًاتمأتسم علا ىلا رزفتا نبا لصو
 نبا لقي نأ نيكلي فسوب علا رمأف « ًايغاط ًابتاع ارابج ناكو ًايصاع دالبلا يف رزملا نبا فلخي نأ فاخ
 « هباحسأو هلهأ نم ةعامجو وه رجلا برشي ناك هناف هلتق ةيميك امأو « همع يتب و هلهأ نم ةعامجو هلتتق رزمللا

 رزرللا نبا هأر املف « هيلع فسوي لخد ىقتح رزيللا نبا هب رعشي لف « ًاينختم ةديرج هيلا راسف هب فسوي مف
 ةطءارفلاو نييمطافلا نب بور> تعقو كلاهو ماشلاب منوم وهو « سلقرف » باوملا لمل ادكم حفلا عيج جيف جت ()

 ا 3 و ھا دق 0 واو اد ا ا
 را ههر تیشسا دقو سقارف هادغ مهوزغ هلل

 يف ةريك ةنيدم (ه) ماب نودلخ نبا )٤( چاچ نودلخ نبا (۴) چچچ ریئالا نا (©) ( +4 حرسلا )
 ےک حرصلا (5) ( جج نادلبلا مجعم ) ةيقيرقا ىصقا

 ي4  ةمدقملا



 ةثلث ءانبال دمقو ًاميظع الحم زملا دنع كلذ لغ « مهنم رسأو نيقابلا فسوي لتقو « هفيسب هتف لتق
 -: هلوقب حتملا اذه ىلع “یا نبا هحدف ,2"”ميأ

 لوتلاو كيلا لق كولملا لمع لري مل هللا يب نبا كبآدڪ
 لدملا ىلع ءابأ ةد ةملا بص ةيغاط رزلكأ نبا نم تمصق دقل

 جلا نم رض هب أك تح س هنايصع نم هرامي كانأ
20104 

(Eلیلا ٠ براشلا ناكم یف سلو ةحّبص فتحلا راج نم “ 

 مورو ملا (5) 5 م
 رکی ل هتکلو « مدالب ىلع هءاليتساو مورلا 3 عملا مئاقو تايزعملا هدئاصق رثك أ يف ٌرعاشلا فصي

 ابنييمت ىلع ردقن ال كلذلف . اهودهش نيذلا واّرقلا ءامسأ الو اهب ةتامقاولا كلت تسقو يتلا مضاوملا ءامسأ

 © شلي رقآ ةري زج ةرب زاب دارملا علو ء ةري رجلا ىلاو ليوُنَم دئاقلا ىلا ريشب ريش ةدحاو قديصت يلف ؛ ء ابايصقتو
 نأ كيلض نييمطاقلا عم مورلا تاقلمت مهفت نأ تدرأ اذاو « معو ةنس ىلا نييمطافلا ةضبق يف تناك اهنأل

 ءكيونت اهيف رعاشلا ركذي يتلا يهو ءزاحلا ةمقو مهتاعقو نف « ماشلا نم يب ر غلا يملامشلا يف اوب راحت مهنأ لمت

 حمب ملا هرمأف « نسحلا نب , دحا ةي ىلع کج ئان نراك عملا هلبا كلمو روصنملا يق ق ال هنآ كلذو

 اهءاجخل اهرصاغ ةطمر تعا كسلا ةنس اهريغو © 7 نيورْبَط حتفو اهارغف « ةيلقصب مو تبقي ينلا عالقلا

 هيبأ عم لاومألاو ركااسعلاب ددملا هيلا ثعبق عملا دمتسي جا ثعب و ادم أ نوه رأ ةينطنطستلا نم

 نسحلا اهراصح ىلع شيجلا مّدقمو « ةطمر ىلا اوفحزو ؟* ” يسم یسرچ اوارتق مورلا ددم ءاجو + نسحلا

 < نيماسملا ىلع رأل عو 0 مهيلا دليلا لهآ جيرخو , ميم مورا طاحأف « يلع ن نسملا يح نباو رابع نب

 همم ةقراطبلا نم ةعامجو وه لتقف ۽ هسرف نع طقسف لي ونم مدئاق سرف اورقع و مورلا ىلع اولمحو اوتاهساف

 ةونع طم اوحتق مث يسااو ىرسألاو ملانخلا نم مهيديأ تألتماو لتقلاب نوماسلا مهعبتنو ٌمورلا مزهماو
 ريمألا مهعبناف «مهسفنأب نيجان ليطاسألا يف “ر ةري رجو ةيلقص نم مورا لف بکر و ءاهف ام اومتغو

e 530 50  
 نيماسللا نم ةعامج ىتلأو « مهني لاتقلا دشأ مهلئاقو ءاملا يف مهلا فحرو < ًاضيأ بكارملا يف هباحأو دا
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 ةدحأ يولي ال اومزهناف مورلا يف ُلتقلا رْثك و تقرغف « مورلل ينلا بكارملا نم ريتك اوقرحأو ءاملا يف مهّسوفن

 ةيقيرفا رب نم الباقي برملا رحب ي ةريزج (*) جو مک لل , حفلا (0) جه جرتألاوبا ل
 ( چچچ تادللا محم ) ىرقو ندع اف هریک ةريرج يدو اب ول

 ( وچ نادلبلا محعم ) ةيصح ةيلقمب هعلق (ه0) ( 3 نادلبلا مجعم ) ةيقيرمأ ةلباقم برعم رحم رئارح نم )4(

 ةرزج ةلباقم مورلل ةيدم (ال) ( چ نادابلا مجم ) وبر ةلباقم مورلا ىلب ام ةيلقص ةريزج لحاس ىلع ةديلب )١(
 ( جج نادلبلا مجعم ) ةيططسق رب ىلع قرسلا ةيحان نم ةيلقص

 عم ةمدقلا



 قيرطب ةئامو مورلا ءاظع نم ةنلأ اهيف أو « مع ةنس تناك زاجلا ةمقوب ةعقولا هذه فرو ء رح ىلع
 نوعبسو ةلام هنزو دنه فيس اذه ةبوتکم هيلع يدنه فیس اهتلعج يف ناكو « ةريثك منغ زمدل تلصحو

 م ًةمقولا هذه تناكو «؟ 2 ١”سؤرلاو ىرسألا ع ىلا لسرأف هللا لوسر يدي نيب هب برص الاط ًالاقثم

 : هلوق يف ”ىناع نبا اهغصي يتلا يهو مورلا عم تامقولا ربك أ

 لوجو هل رت يضقثت ال ليوط راخفلا يف ضيرع مح

 لبونَم ىَرَت كرمم يأ يف | ُةَتْرَرَع تنأو ليوم طهر لس
 “لوا تايدئقلاب هل ايت جاور لوفُقلا نم ةودجلا حتت م
 نأ نكميف لق هنأ لوقي ريثالا نبانكلو « ةي زها يخي ةمقولا هذه نم جر ليونم نأ اذه هوقو

 ةظوفحم ماشلا روف تراص حتنلا اذهب و «زاجلا ةمقو لبق تمقو ًاضيأ ىرخأ 3 ةمقو ىلا راشأ رعاشلا نوكي
 - : هلوقي هيلا راشأ يذلا وهو مورلا ةلمح نم

 لوم يهو بلا لي دقلو هب اهتثذأ ماشلا رول تحسم

 رحبلا يف مورلا ةوق ( ۷ )
 مل ثيحب ةيوق ةميظع ةي رحبلا رك اسع تناك وقي « غيلب فصوب رحبلا يف مورلا ةوق ناه نبا فصي

 مهتقرعمو هب حبلا مهن شوق لجألو < ر عدق نامز ذنم مهتضبق يف رحبلا ناكو « رحلا يف اهتب راح ىلع ود یرتجت

 -- + لوقي 6 ةديعبلا كليا ريخست ىلع نيرداق اوناك اهيف مهقذحو اهب رح نونفي

 ديعبتو طْخَش ىلع دالبلا يتذت اهُيئاتك ًاروذح مورا تناك دق

 وتوشلا تاير ثييراوق مو المك وح يلا تملا اوبَءاَشو

 رمل رصع يف ةيسابملا ةفاللا فعض ( ۸ )
 كلام ىلا اتكلم تبّمشتو ءارزولاو داوقلا دادبتسال زما رصع يف لاوزلا يف تذخأ ةيسابعلا ”ةفالحلا تناك

 ةّكسلاو ةبطخلا آلا ةفيلخلل قبت لو ءرصم حتتف يف اهريخ نم ًاقرط اترك د اك اهنع نولقتسملا ءارمألا اهكحي أ
 هلل عيطلا لاق « قارا يف هجر الام هنم بلطي رایت هيلا ذننأ نيح هفنب عيطل ةقيلخلا لوق نم حضاو وه اك

 « ٌلاومألا يلا ىو يدي يف اندلا تناكاذا ينُمَرَْت نيا ملاصم نم اهريغ ىلعو اهلع ةقفنلاو َةاَرَعلا ّنِإ »

 مش ناو بط الا يل سيلو هدي يف البلا ن مل او « كلَ نم «يش ينم الف هذه يلاح تناك اذا امأو

 وه اک اهيلع اولوتس او نيململا دالب نم ريثك ىلع اولد «أ“ ةميظع ٌةوق مورال تاصح اذهلو « امف لزتعأ نأ

 نودلخ ناو اخ مچ ھال نا 0(

(e)حرملا  {EFجيتك بج ےرھلا  

 4ل ةعدقملا
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 ناكن ادم ينب نم ةلودلا فيس بلح كريمأو ء ٠٠٠١ و ١ ةنس نيب ام كلذو “خج راتلا بتك يف ثوكذم
 ديسلا ٌذَعَأو 0١ ةنس روغثلا دالب ىلا عجر قدما نأ كلذو « بلح ىلع اوامح نيح مورلا ةعفادم نع ارجاع

 ىلوتساو « ةلودلا ميس مزهناف  هباحصأ نم ضخ يف هلئاقق داشتحالا نع ةلودلا فيس لحتأو « باح يدم ىلا

 نسحأو « ةيندملا رصحو رادلا برخو < حالسلاو لاومألا نئاَرخ نم بلح چراخ هراد يف ام ىلع قت

 موعاتم ىلع سانا ر بتل لع قل يدب قفا مث شيع ليج اراک کا ب لمآ
 اهلا رشع ةمضب دلبلا نم ابََسو سانلا يف اونخنأو مهيلع اهولخدو مورلا ءا « ةيماحلا نم راوسألا تلو

 -: هلوق يف فاه با ريشي ثداوحلا هذه ىلاو « قابلا اوقرحأو هيلع اوردق ام ٌمورلا لمتحاو « ةببصو يبص نيب اه

 بوهنم كلان هلت بلح ىلع هر قيلئالا لمل نكلو
 15 م6 1

 ب رو ضار ءاوعأ قب ظقتو ميسضُم ماشلا فارطاب منو

 مييخانش + بضَحو ام اوف انقلاب مورا رجعت نأ بو نمو

 بیع أو ةَ الإ رطنالو مهبونج قوف سابملا يتب موو

 زعملارصع يف مورلا كلم ( ) ٩
 مدنع قتسمتلاو « ًاقتسمد ناكاو « ةككمملا تيب لهأ نم نكي مو نعمل ارصاعم مو“ ىلا كالم روق ناك

 روغقت ناكو « قستمدلاب بقي اهلی وم 2 لکن اکو « ةينطنأعسلا بلخ يرش يه يتلا مورا دال يل ناك يذلا

 حتف يذلا وهو « مورلا دنع هئأش مف ةلودلا فيس مايأ بلح ذخأ يذلا وهو « نيسم ىلع ًاديدش اذه

 ءاليتسالاو مالسالا دالب دص هته لمجو « اهريغو “ 10 ةيارز نيعو ©“ ER و 7 ةصيصلأو 2 سوسو

 دصقي نأ ىلع هرمأ قب دق ناكر « البلا عود « ضع میشم رمالسالا كولم لافتشاب دارأ ام هل متو « اهيلع

 نوم لا هباهو « ةيماشلاو ةيرزجلا روفثلا ىلع بلغو ء اهكلميف دالبلا فمضتف « هبرخيو همهنيف دالملا داوس
 الف « منام نم عيجلا وال ركب ايدو ةريزجلاو رصمو ماشلا حيج كلك هنأ يف ارك لو «هميظع ةبيه

 ص ل هلهأ لتقف « بستي ال ثيح نم هللا رمأ هانأ هما لحفتسا

  Oجج اومجار ةيكاطنا راملو ) ببي“ ۽ , , ريثألا ناو جم موو ( مالا براحت) هيوكسم ن (

 چچ ےہ حلا (۳) مم 1 م ح ہلا (۴)
 ءىطاش ىلع ةبدم )٠١( ( يج نادنلا مسع٠ ) مورلا دالبو بلحو ةيك اطلأ ي ماشلا روغشب ةليدم )٤(

 برق روغثلا ىم دلي (1) ( ج نادلبلا مجمم ) سوسرط براقت مورلا دالبو ةي اطا ںیہ ماعلا روغت نم ناسيج
 روقأ ةريزج (4) (  چ نادللا ممعم ) ةصيسلا برق روعتلا نم ةداب (7) ( چ نادلبلا مجم ) ةميصلا
 نم البق اهو تارعلاو ةلجد نيب اهنألا ةريزملا تیم ركب رايدو رضم رايد ىلع لمتغت ماشلا ةرواجت تارعلاو ةلءد نيب يحو
 سو ريثالا نبا )>( ( چ نادلبلا مجعم ) رحباا يف نايصي مث ةرصبلا برق ايقتلي ىح نيتماستم ناطسنيو مورلا دالم

 ج۷  ةمدقملا



 نودمح ينب نم يلع انبا يجو رفمج )6١(

 درو دقو «"'”يسادنألا نباب فرش يماذُجلا روصنم نب دوعسم نب كام نب نودمح نب يلع اهوبأ ناك
 سلبارط نم هوثعب و « ةوعدلا نأش روهط لبق ماقتا دمع هنبا مث يدهلا هللا دب لصتاف سلدنألا نم قرشلا

 اوبذج میگم لحفتسا الف « ةساملجس د مهلاقتعا َايأ مزلو تفارصنالاو ءاقللا نسحأف « يعيشلا هللا دبع ىلا

 هيلع لمعتسا ةايسلا ةنيدم طتخاو ما ةنس برقلا ىلا اقا ةع عجر الو « بترا ىلا هوقو 7

 بازلا ىلع ًايلاو لزب ملو « اهم هلزنأو بازلا ىلع هل دقع اهؤانب جت الو « ةيدمحلا اهامسو اهئانب ىلع نودح نب
 ةيقي رفأ تمرطضاو راجا بحاصب فورما ديزي يبأ نتف تناك الو « متاقلا رادب ىبحي و ًارفعج هينبا برو

 ىلا ضف « هيفا و ربربلا َلئابق نجي نأ نودمح نبا ىلا بتك ةيحان لكن م ءايلوألاب مئاقلا باهأو اهرانب
 قماوشلا ضعب نم نودمح نبا ىّدرت Ê ةشحاف ةيزه ةيامصأو ديزي ابأ مزهو محض ركسع يف ةيدهملا

 مجمع ةنس كلهف

 اهب اودحتساف « ىبحي هاخأو اهب هلزنأو رقع بازلاو ةليسملا ىلع ٌروصنملا دقع ديزي يبأ ةنتف تضقنا امو

 نميف ناكو « هارعشلاو هاملعلا اهب مدصقو مک اهب لحفتساو « تاهزنتلاو ٌروصقلا اونب و «ةلودو ًاناطلس

 دان» نب يريز نيب و اذه رفمج نيب ناكو « ةروكذ م ةفورعم مهيف هْحاَدْمَأو « سلدنألا رعاش اه نبا مدّصق
 امني ترجو اعقاوتف ء لاتقلا ىلا تََضْفَأ ةلودلا يف ةاماسملاو ةسفانملل ةارجاشُمو ثرَحِإ ! ںیداب نب زملا دج
 ل دقتسا اذه دمب و « رفمج ىلع رهظتساو هيبأ اقم نيكلي هلو ماق مث ؛ اهف يريز لتقف «ةميظع کم

 سادنألا ىلا برهو ةتككممو هدالب كرتف ” * ج بارتساف « ۳۹۲ ةنس ةرهاقلا ىلا لیحرلا ىلع مرتعا نيح ار فعج

 « برغلا لعامل دعو أل ناكتاب هنم ًالَحَق «سادنألاب يومألا رصانلا ةفيلملا ةي ىبحي هوخأو وه قتلو

 نيكل هلتفف ء نيكلي ةب راحمب ًارفعج يومألا ةغيلللا رمأ ةروهشلا هّتفحز ۳۹۹ ةنس برغملا ىلا نیکلب فحز الو
 هءاوت هب لاطو ميركتلاو ةتربملب هاقلنو هللاب زيزعلا را ادب لزنو رصمي يلع نب ىبحي هوخأ قلل مث ۰۳۹۹ ةنس ةلیحب

 ”رفعج ناكو « اي ركز ابأ » ىبحي ةينك تناكو " ”كلانه كله نأ یلارص كري او تاليا هب ىنكتساو

 رواج ام ةفئاقلا حأاعملا نم هيف يسلدنألا ناه نب دمحم مساقلا يبألو ء ملا لهأل ارثوم ءاطعلا ريثك احس
 :  هيف ٌلئاقلا وهو ف صولا َّدَح اهن

 روض “يباب فرطو يينج اهلك قبلا نم نافذا
 دو كينملا ُتمَقلاو ششلا ةه تاريستلا تاقرشلاو

 ؟ نودمح نب يلع ةي (؟) ( أم بطلا نب نيدلا نال ) ةيلدنالا نبا 0(
 چ ںاکدخ نبأ )١(  ةنماثلا ةديصقلا ںاونعو اپ حرصلا (4) چ چ نودلخ نبا (۴)

 نررععلاو ةعبارلا نيو نيرسملاو ةثلاثلا ةديصفلا ي ىلوألا ةمطفلا (1)
 ئه ةعدقملا

 ةعيبض ايأ



 دلاق هلعجو ةرازولا ةبتر يف هريسو هّردق ىلعأو « نيسحلا يبأب هانكو هللا نيدل نعمل هار “يور لولم اذه

 دقو ءاهدالب حودو امند» حتتفاف « برغملا ىلإ ةريثك رك ًاسع هممو ٤۷ ةنس نم رغص يف هثعب و « شويملا
 نب ”رفعج قيم رص نک الو اذ لبق انركذ اک اھحتفف رصم ىلإ عملا هزهج + مث كلذ لیصفت ىضم

 لزب ملو « قش هدو “ةي ربط كلمو “"”ةلمرلا رفعج ذخأف « ركاسملا يف ماشلا دالب ىلإ اهب هعم ناك يذلا حالف

 مالا دالب و رسعم رايد نم حتف ام يح هلو هتحرد فی رشو هتلر عيفر ىلع ريتسم ًاعاطم ًامظعم رصبت رهوج
 . هنماعترمأ ستو ةرهاقلا ىلإ برغملا نم عملا درو تح

 رهوج ري زءلا بدنه « دادغب نم قشمد ىلإ ٌعئارشلا نيكتّسه درو زيزعلا هبا هدمب مافو علا تام الو
 ماقأف محم ةنس قشمد ىلع لرتف « ةميظعلا ركاسعلاو لاومألاو حالسلا نئارخب اهلا جر « ماشلا ىلإ دناقلا

 >5 ةنس رهوج لحرف « ماشلا ىلإ ©*0ءاسحالا نم يطمرفلا دمحا نب نسا مدق نأ ىلإ املهأ براحي وهو اهم
 دتشاو ارهوج براغ « يطمرقلا رفعج ج هدعب نم ماقق ١ يعرفنا كلبف « هرثأ يف يطمرقلاو ةلمرلا ىلع لرف

 نيكتمح لاصف « ًاميظع ًاقلبم دهجلا نم غلب ىتح اهم نیکی هرصحو °" نالقسع ىلإ راسو رهوح ىلع ”رمألا

 . هللاب زيزعلا ىلع مدقق رصم ىلإ نالقسع نم جرخو

 لبق هيلا لمحو ةدئاع زي زملا هيلا كرف « ّلتعا نأ ىلإ ةغيللتا دنع ريثألا ناكناب وهو رصمب رهوح لزب لو

 نم نيقب عسسل نينثالا موي وتو « زيزعلا نب روصنملا ريمألا لمق كلذكو « رانيد فالآ ةمخ هب وکر

 . دئاقلا نب دئاقلاب هاو هيبأ ةنترم يف هلمجو نيسحلا هنبا ىلع ملخو 2 ر علا هيلع صو مما ةنس ةدعقلايذ

  :رصمي هيلا تعف تفر ةصق ىلع هتاعبقوت نسحتسم نش « ًاغيلب ًاناكس انلا ىلإ ًانسحم ٌدلفاع رهوج ناكو

 باهيالا كرت 1 بجاولاف « مامذلا ظفح نم مكجرخأ مامنالا ر و ماقتتالا لولح مب عقوأ م ارتجالا دوس »

 5 ر موم < ؤادشاف مده مدعو « متأسأف متادب كنأل ء باستحالا ةمر الم مك مراللاو

 « كف هيأر بلع هلل تاواص نينءؤملا ريم رتل تع َضارعإلاو ST َحَللا يفتش الا جرف اہ سیلو

 . "ءارعشلا رثكآ هاتر تام الو

 )١( كلاثلا لسفلا س + ةرهأ ل رصم حتخ ) ةمدقملا هده 22( ( كلاثلا لصملا ”زعملا ةمجرت ) ةمدقملا هذه (

 )+( كايلسو دؤاد كلم راد تناكو اليم ريشع ةينامث سدغلا تیبلا يو ايئيبو بيماسلل ًاطابر تاکو بطلق ةميطع ةيدم

 ) اهيلع لطم روطلا لبحو لبج فرط يف يهو ةيريط ةريحب ةمورعملا ةريحيلا ىلع ةلطم ةديلب (48) ( جّ نادللا مجعم
 نادلبلا مجم ) نيرحبللاب ةيدم (0) ( ج5 نادلبلا مجسم ) مايأ ةثلث قش قثمد نيو اهي ندرألا لامعأ نم يهو + (

 «) (نادلللا محسم) ًاميأ قشمدلل لاقي كلدكو مالا سورع اهل لاقي بيج رحبلا لح اس ىلع نيطعسلف لامتأ نم ماغلاب ةنيدم

ee f ج يزيرفلا-. )۷( 
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 ياتكلا حالف نبرفمج لعوبأ (1؟)
 رصم ذخأ اظ « ةيرصلا رايدلا حتت هوت امر عوج دئاقلا عم هريجو « ملا واكو دحأ حالف نب رفعج ناك

 سمه ةنس مرحلا يف اهكلف قش قشمد ىلع بلغ مث سهم ةنس ةجنملا يذ يف ةلمكرلا ىلع بلغف « ماشلا ىلإ رهوج هثمب

 يف الصفم يللا اذه انركذ اک يطمرقلا دمحا نب ”نسحلا هدصقق ء ٠+ ةنس ىلا اهب ماقأ مث ابلعأ لتاق نأ دمب

 « اريثك الخ هباححأ نم لتقو هلتقف يطمرقلا هب شف ء « ليلع وهو ”رفمج هيلا جرفل « سقارف » برح ركذ
 دئاقلا رصق باب ىلع تارق مهضعب لاقو « ۳٠٠١ ةنس ةدعقلا يذ نم َنوَلَخ تسل سيج ا موي يف كلذو

 3 2 ب وتكم لعق دعب روکا حالف نب رفمج

 م ۷ قرفتب م يلا نامزلا < تبع الزم 5

 3 رض م ا نامزلا ناک ةَ كب مو نيذلا أ
 رار هيفو ر ردا لي یر ركذلارثعج اكو

3 7 
 ر یا اغ نشا ا ا لاو الف انيقتلا مش

 مات يأل اسيل نيتيملا ْنأل ٠ طاغ وهو دؤاد يبأ نب دما يضاقلا يف مات يبأل نيتيبلا نيذه نوو ري سانلاو
 “نزولا ماقتسا ال كلذ لاق ولو دؤاد يبأ نبا لب دؤاد ناب سيل وهو دؤاد نب دمحأ نع امهنووري مو

 حالف نب رفعج نب يلع ةلودلا طق رثظلا * ”رعآلا نيتتسايرلا وذ ءارزولا رب زو هل لاقي هن نبا اذه رفا ناكو

 ىوس ٌةديصق حالف نب رثمج حا حدم يف ناويدلا يف دجوي ال هنآ ماو ء۳ 2كردق ملجأ ا نييماتكلا فوأ نم

 حدملا نح يف ةريثكلا َدئاصقلا ناقوفي نيتيبلا كنيذ نأ ريصملا دقانلا ىلع خي الو« انآ امانلقن دق نيتي

 . ءاتثلا طلو

 ينارهولاو ينابيتشلا رمع نب دم جيرفلا أو ب بشاتلا ١ حلفأ 0
 مريغو رب ربلا نم ملا فلاخ نمل داهجلا لممتساو دابا ًاطو دق يذلا وهو *”ةقرب لماع ناك ستانلا حلفأ

 س : ناه نب دمع لوقي كلذ ينو“*”بارعالا نم ماوسو ةرق ينيك لئابقلا نم رصم يلي نمو
 ناململاو ثكتلا هسب بانأو هلهأو نيقرشملا كلم ناد كب

 وكيسمو ديعصلا لامعأ بحاص َينابيشلا ناكل وقي رعاشلا نكلو خيراتلا بتك يف کد ل دجويال ينايشلاو

 رهظي يذلاو « فاح نبا هاجه يذلا وه يارهولا اذهو « خيراتلا يف روك ذم ريغ ًاضيأ ينارهولاو "" ساروا ليج

 .؟ نارهو ىلإ ةبسن ينارعولاو رفع اعلا” ناك ينارهولا نأ هوجه يف رعاشلا ةديصق نم

O٠+ يتريصلا (*) مل ناكلخ نبا (؟)  نيرصنلاو ةعبارلاو نيرعملاو ةئلاثلا ةديصقلا نيب حرعلا  
 جج حرصلا (5)  (سدالا عبسلا ) رابخألا نويع (0) (نيسجلاو ةساملا ةديسقلا ناونع) حرشلا ()
 يرس ناسم نيبو اهني ناوريفلا ضرا يف ةليدم يهو (9) جج حرسلا (م) بتل و عشك حرصلا (۷)
 چ نادلبلا مجسم ) يماشلا ربلا لحاس ىلع يهو ةي

 م. ةعدقلا



 ةر لآ )١4(
 يذلا وهو ه٣ ةنس كاللا دبع نب ديلولا لبق نم رصم "ريمأ ناكي سبملا كير نب ةر نأ خي راتلا انثذحي

 لهآ ةرق ينب لاتقل هللارعأب كالا رك اسع تجرخو « ارينم هيف بصنو صاعلا نب ورع حماج حلصأ

 ةرق ونب هرمأب ماق ةيمأ يتب نم هنأ ىكَدأو هسفن ىلإ وعدي م5 ةنس ةوكر وبأ جرخ امل مث « ۴۹۳ ةنس يف ةريحبلا

 حدم ن يف هتك رك نیا ةرق لآ ذاع نب لوق نم هن و “للا رمأب مک الا مهب مقوأ ام ةرثكك

 مهو روك ذا يسبعلا كيرش نب ةرق لسن نم مهنوك نم بحي الف « ةريحبلا له مم ةقرب ل ءاع بشانلا حلفا

 س : مهيف فاه نبا لوق اذهو « هتمجرت يف لوفلا مدقت اک ب شانلا حلفا مرخس نيذلا

 يالا ملا نم هوقسام كلب اوس ذم ةف لآ نيعأ قام
 نافج رل ةدشب ديمصلا فسخ ام ديبلاو مهم ةريحبلا ىلخا

 “زارا ىلإ ادم تبتا ىتح ارس كليخ تاعاَولا ىلإ ْتَمَتو

 جاوا عم هباورشو يدزالا َةَرفقَص يأ نب بيلا )1(
 علاقو مهم هلو « مهمة ةرصملا ىج < يذلا وهو جراوما يأ ةقرارألا اوب راح نيذلا سانلا مجشأ نم ه بلبل

 لولو ؛ كلذل بلبملا ةرصب ىست يعف ءاهرثكآ لماكلا هباتك يف درمل سابعلا وبأ ىبعقتسا زاوهألاب ةروهشم

 هتفالخ مابا ريب ز نب هللا دبع ىلع مدق هنأ يور « اليلج اديس ناكو « اهتم قرط ترك ذل اهمئاقو ٌراشنتاو اطوط

 ناكو ۷۹ ةنس ينقثلا فسوي نب جاححلا ةهج نم ناسارخ يلو ام رختآو « لاوحألا بلبملاب تبلقتو زاجحلاب

 ؛ةباذكلا مهم هاهم كلذلو « جراوملا اهم بھر م اهريع نع اهب يروق ةماکلاب جب راولعا ضراهي بلإملا

 --- د مهنم ٌلجر لوقي هيفو يزكي بليل حار دق او لاق مهلا اار بلهملا اوأر اذإ دذألا نم يح ناكو

 “لوقت ام قُدصت تنك ول تقلا لك تقلا تنأ
 :  هلوق يف ناه باريت جراولتا عم + هب ورح ىلإ و ۸۲ ةنس َقاوتو

 والاو يلا اهيف نكي 1 نِإو مقال قراَز وألا رڪ مهب تداعو

 هيأ تافو دمب ناسارخ يلوو ناتسربطو ناجرج حتف يذلا وهو ء ديزي مهنم هابجت دالوأ بہا ناكو

 نب رع اک ینا ومو « هيبأأ لثم ني روهشملا ءايخسألا دحأ رلخم همسا دلو دي زيل ناكو ۱۰۲ ةنس لعق مث
 يتب نم ٌمركأ يب ةلود يف نكي م هنأ ىلع خيراتلا لهأ مق أو « قدزرفلا هاثرو برعلا ىتق زيزعلا دبع

 , ر دبش فارم انما اسا يمل تن کارا نم مزكأ ىلبملا یب اود یف یکی اک بلا

 چ ناكلح نا () و حا 9 evara يزيرقملا )١(
 ( لولا ن ديري ةجرت ع ) مہ م ناکلح نبا (3) بكج يتألا نبا () چ حرسلا (4)

 هز ةعدقلل



 ىسوم لآ (95)
 هللا دبع دارق ريك نم ناك يذلا سوبح نب ةلاصم مع نباوعو « ةسانكم ريمأةيفاعلا ىبأ نبا ىسوم لآ م

 ساف ىلع ىلوتساو ىسوم كلم طع مث م 2 ىمومل اهيلع ت دقعو برغلا دالب حف يارم دناقلا اذهو ء يدا

 بطاح برغلاب رصانلا ّيوومألا ةنيلللا ٌةوعد ْتَنتَف الو ءاهنع سي ردا نب ىبحي لآ يأ ةسرادالا َلْجَأو ًاضيأ

 « هلع رباتم ىلع رصاٌتلل بطخو ةعيشلا ةعاط َضَقْتو هتباجا ىلإ ىموم عراسف « دعولاو ةب راقملاب ىسوم وه
 برغملا لامعأ ىلإ ٍةدم دعب محو مث . برغملا لاعأ نع اهيف لجأ ورح نييمطانلا ءالللا ةالو نيبو هني تر

 - : رعاشلا لوقي . كلذ يفو « زعملارصع يف اهنع رهوج ئاتلا مدرط نأ ىلإ اهب یسوم هاتبأ لدي مو 60

 ©« عزاعزلا كلت مل تبع لأ الو تتش دق ىسوم لآ يفو

 ا ايل
 م دئاقعو ناو دلا ف ةيليمسالا تاعالطمالا حرش

 اهحرش نم انل ب الف مدئاقع ضعب ىلإ متلو ٠ ةينيدلا مهتاحالطصا هدئاصق ضعب يف اه نبا رك ذب

 ةيلصعمالا تاحالطصالا ( فلا )

 - : هلوق يف ءاج اک يعادلاو ةوعدلا )١(

 © تشم ةوعدلا نم ملأ  ىتولا ةآيح نمت ىرولا تنأ
 قلت هوتک ةروثك تايآ يف هللا هركذ ثيح ديحلا نارقلا نم نيظنللا نيذه اوذحأ دق موقلا نأ معا

 اجارسو هنذاب هللاىلإ ًاعادو اريذنو ًارشبمو دهاش كانلسرأ تإ يبن لا اهأ اید ىلاعت هلوقكو م ولا ةوعد هل»

 ىلإ هاعدو هب تّ و هتيدان اذإ « االف توعد » لوقت « دحاو ىنمج غلا يف هاعدلاو ٌةوعّدلاو « 2*9 ارينم

 هللا ىلإ ةوعدلا ةيفيكو هللا ىلإ سانلا نوعدي نيذلا يأ ةوعدلاب ًاضيأ معاج ست دقو « هيلا هقاس رمألا

 «" راثلاو ططخلا يف روك ذم اهبيترتو افصلا ناوخا لئاسر نم ةعباسلا ةلاسرلا يف اهحرشب ةروك م ىلاعت
 هّاقم موقي نم مث ىلاعت هلوق نم تفرع اكهنامز يف لوسا وهو « ًايعاد ةوعدلاب قب يذلا ”لجرلا ىس
 تعم لوسرلاو ءاهللاصم زريدتو اهروأ ماتو ةوعدلا مولع رشت هتضي رفو « ماما وأ ومو نم اتم بوو

 ثيح ديجلا نآرقلا نم د دوخأم فلا اذهو ءهلبقتلا ملل لاقي ةقرفتم دالب ىلإ اجر رَ نا رقوعدلا غيلبتل

 ع لا قفز دج حرعلا م لم ۽ ۽ فودلخ نبا 3

Tey يزيرفلا (۷) چ ءاغملا ناوخا (0) چچ ںآرقلا (ه) چ نآرفلا )٤( 

 ةعنقلا ٣ه



 ًاصاخشأ مهتهج نم نوثعبي ءالؤهو « ًاضيأ ججحلا نومسيو « 60 َرشَع يدل مهنم اني و » ىلاعت لاق

 « ٌبيجتسملا هل لاقي مهتوعد يف لخد نم لکو « مهتوعد لبقي ْنَم ىلع ّدهعلا نوذخأب قاعد مل لاقي رح رَخأ

 . « ۳ کیع امل ماعد اذإ لوسرللو هلل اوبيجتسا اونمآ نیذلا اهيأ اي » یلامت هلوق نم ًاضيأ وهو

 س : هلوق يف ءاج مدهملا (*)
 غنت دبملا ٌةروفاك الو كيدل شم بييللا بل الف تيس

 “۵سم هطئارشب روكذم وهو « قاثيملاو ٌدبعلا هيلع دخوب نأ دمب ألا ةوعدلا يف بسيجتسملا لحي الو

 « © ظيلغ ًاقاتيم مهنم انذخأو » ىرخأ يآ يقو « لق نم ذآ ىلا اَتْدِهَع دقلو » زيزعلا ليزغتلا يفو

 . نآرقلا تيك نم رنک ی ف قالو دما کد درو دق اذكهو

 : هلوق هنمو ةيينحلا يامل نم نآرقلا ايا بلع يوتح ام وهو لي وألا 2ع(

 ویرأفا ۶ ليو كيلا یم م لوطل ديعولاب ذنب ناك دق
aم  

 راها ٌةَداَسو تانيبلا يف ىدملاو ةلاسرلاو ةوبنلا لأ

 ترتإ الو ےل ال ميرصحتلاو ليلحتلاو ليوأتلاو ريخولاو

 ن وطو اود روهظ هلو بصأو باتكلا نم دير اذام

 لوقلا اذه يف مو « لي وأت لي رت لكلو طاب ةبعرشلا ماكحألا ن نم رحاظ لك نولوقي نوئيليعمسالاو

 طابا ىو ء فرع نب نيدلا يبع رک الا خيش نآ قا ريف نم ثرهاظ وه اک ف وصتلا لهأل نوكراشم

 َداَعو َمجَر اذا الامو لوا كوؤت 'يثثلا لآ نم ءرعج ارملاو کالا ىلا ع وجر هنأل كلذب يي ءب وأتلا هل لاقي

 ميال » لات هلوفک « حض داوم ةع يف زي زعلا ليزغتلا يف راو لب وألا کرو اوفو ءالام مالكلا ل اتو
 نم نوب وصلا ءالفلخو هلوسرو ثا الا كحأ هبال ليوألا نأ ىني 6" ملا يف نوخسارلاو لا الا هلي وأن

 يمول م دی الع کمو لوس ع م ناقل لأ ادع وسر لاف ع يفيقوتلاو صنلاب هلي

 ينب نم مهنم يضالا لي ةمئألا رخت رخ ىلا لي وألا مَع يربي كلذكو ؛ « نيسحلا هاخأ نسحلا لع مث« سلا هبا

 . نامز لكي ف متو مهدادمتسا ردقب مهنم لي وتلا ملع نوديفتسي سائلا راسو ء دعب

 : هلوق يف دوك دم وهف لی وتلا ملع مكي هجأ نم يلا هجولا امأو
 o ےک ۾ نا هللا سل لطف اهذأش رقي ةبابلألا تناك اذإ

 طم نرک ل رق كنك أل أذا رفا وه يذلا لل ع ان نع نع ةرصاق موقع لوقي

 « مودافتف بلهأ نع اهومنت الو اهودلظنف اهلهأ ريغ ةكملا اول ال » ليق اهني ال نع متکی م نإ

 بكي نآرقلا (0) چچچ يريرقملا (4) لإ حرصلا (+) يضع نآرقلا (؟) كي نآرقلا 0١
 بثياب حرصلا )١١( 5 نآرقلا ( ٠١١ يك حرس عجبك , جملا (4) ی حرصلا (۷) چ تآرقلا (3)

 م٣  ةعدعملا



 : تببلا اذه يف اك يصّولاو ( 5 )

 نالا تافَهْرلاو انتلا ُروُدُص هَتوُدَو ءايسصؤألا يوو مو
 4غ

 هتّقأ يأ « هيلا تيصوأو » « هب هيضو » كلذكو هب هيلا "تدمع اذا « اذكب هتيصوأ » كلوق نم يصولاف

 مملوق هنم يمي رقو « تولا دب هلافطأو لجرلا لام يف فرصتلاو ظنحلالجأل ماتت نم اعاش ؛يصولاو « اًئيصو

 « فرصتلا نود ظفحلا هيلا ضوفي "ماو ف رصتلاو قفا يلا ضع يمول نأ مهني قرفلا نكلو «/ مقا «

 نوره ىسوم ماقأ اک« هتافو دعب نم هب موقيل هنأ رمأب يبنلا هيصوي يذلا وه نييليمعسالا_حالطصا يف يصولاو

 ا هيصوب رم نم ريت ل کب ملعاو « بر ةاجانل مهنع باغ نيح هل ايصو

 تكلا سوو لدم شرا آلي و ناز رخآ ةمألا رخام وقي نأ ىلا ماما دب كاما موق وعي مث« ياما لل 5

 ر الا رس رقتسي نايحألا ضعب يفف « قحاللا ىلع قباساا نم فيقوتلاو صنلاب كلذ لكو « ًالظو روج

 رقتسا اك حالصلاو ريما نادقفو داسفلاو رشلا ٌغويشو دادضألا ةبلغ اهربك أو اهلجأ للعو ۽ بابسأل

 7 « نوروتسلا مل لاقي دیو ةرعملا ةمجرت يف مك ذ ىضم امسح زعملا دادجأ ن م ةثلثلا | ةألاو موتكلأ

 ءءايصوألا ”يصو علا رعاشلا تست نمو ء سانلا رمأب هلبق نوكي نم هيصوي هنأل مامالا ىلع لطب اعر وصولا

 ًاصو مآ ًانبن ناک ًادئاوس سانلا ”رعأ يلي نم لك ىلع امالا لطب كلذكو

 ةمامالا يف ةيليممسالا دناقملا ( ب )

 اه نبا اه رك 5 ينلاو ةمامالا يف دئاقعلا نم ريثك يف نيب رشع انثالا ةميشلا عم نوققتم نييليممسالا نأ ملعا
 :  هذه يهو مست يعف هناويد يف

 مامالا دوجُو ةرورض ( ) ١
 ءةمألا عاصم رهيدتو ةي رشلا ظن كلذو ءاروتسم اَمإَوارهاظ اإ رصع لكف يرورض هوجو مامالا

 موقي اذه وحتو « ةبانم بون اماما بصي و الايمو يضال كلذكو « صو هتلقم مقا الإ ين يغ الف

 ريشي رعاشلاف « هيف_مامالا دوجو نم نامز واخي الف « معلا رخ وقي نأ ىلا هلبق نت صني ماما دعب ماما

 س : هلوق يف اذه ىلإ

 قُم ليلو نم اهيف دب الف ابل ضرألا لمعي نأ ناک اإ
 ماتم طيسو نم اهيف دب الف هلل تاشلا قرش ناک اإ

 ا ےس

 )٩( حرصلا ¥
 هج ةمدقملا



 <۵ رم ريغ نم سر ملاهلككو هّضْرأ للا ىحد نأ اذه هيأ

 اليد سايقلاو ًادشر ”لقملا» ظعاَو ركقتلا نكي مل كالو
 ترایبرت اہناکرا تیارو سض ٍدالبلا نکس نكت م ول

 لسرأف ةتدابع مهيلع بجوأو هَتلَح قاخ ال هللا نأ اطوأ وجو ةثلث نم ئرورض مامالا ذوجو لوب
 دملا رشنني و هضرأ يف نمالا مي ىتح يوسلا هليبس ىلا محَدشرُي و ميقتسسملا هطارص ىلا مه يدل هلوسر مهلا

 رتئافل نأ اهناثو « نمالا رنو قلما قياده نم يبنلا ةفيظوب .موقي نم نامز لکي ف وکي نأ مَ هدالب يف

 نم دب الغ اپتماقاب مدي هنأل مهيلع ةقبجاو هيهاوتو هللا رماوأ ةقرعمو رخآ غل ”موق مهغي ال لعل ”ةقرفتم سانلا

 < ملعلا ةنيبلأ عيمج فر مامالا نأ ىلع ينبم اذهو ”ءامالا وهو مناسب مایا هيفي نم رصع لك يف نوک نأ
 « كب ديت نأ يب اور ضرألا يف ی لاو م“ لاق لورق اليك ضرألل اداتوأ لابا لمج هن ها نأ اهتناثو

 ”مدهنيف هاينبث لزلرتي نأ نم هنومني نيدلل كاتوأ ألا كلذكف لزلرتلا نم امنت ضرألل ٌاتوأ ”لابجلا نأ اكف

 هلبق نوكي نمم صتلاب الا مامالا ماي تبشر الا ( ۲ )
 ملص يلا أ ةعيشلا قرف عيمج دنع اذه ىلع ٌليلدلاو « ملا ةمجرت يف داقتعالا اذه نم ًاقرط انرك د دق

 هماقم موق خم ”مايقر زوُيَع ال كلذكف « ؟*هنذاب هللا ىلا يعاد » ىلاعت لاق اک امت هنذاب لإ هُمايق ا

 - : هلوق يف رعاشلا هيلا راشأ يذلا وهو « هدمسأتو هللا نم ماهابالا كلذ عمك الو ء تلا وه كلذو « هنذاب الا

 طم نظلا َنِم اهيف هلأ الو اَهَدْحَو ةسارفلاب ًاذْحأ كاذ امو
 0 30 د 2

 ژر هب نين راج نع هاقلت يلا ألا نم ًادوجوم كلو

 ايندلا يف تاقواغلإ دوجو بس مامالا ) ۳ )

 تلخ ايندلا كلاذكف سفنلل لح مسجلا نأ اكف « اهئللع وهو مامالل تلح اهيف يتلا تاقولخلا عيمجب اينلا
 ءاكحلا لوقب دارا وه اذهو < الرج هځورو هسضن لحاو صخشکه رسأب ملاعلا نأ ىنمي « اس وهو مامالل
 : رعاشلا لوقي اذه ينو « ثريغص مَلاع ناسنالاو ريك ناسنإ ماعلا »

 “باشألا تتاح ام لاو هل ْتَقلُخ نمو اينَّدلا هلع وه

 نونكملا ايو كلإلا 3 يتلا ىلوألا ةأشنلا يمض اذه
 . 2 7 0 ت 5 7
 0نيوكشلا َنَرْكَو باتكلا ما يف ُدوُدْقَلا رد اذه لْجأ نم

 نسما نب دع لجألا دهتحملل تاجردلا رئاس (+) وو حملا (9) وا رر ج حفلا 0

 ) India Office Library )4 °( ةرع ةيطحع aku J ؟م5 mY ل يمقلا رفعج ياب فورما رافسلا

 پیکج حرصلا (۸) باع حرصلا (۷) ےک حرملا (5) چچ نآرفلا (ه) چ نآرفلا )٤(
 هم ةمدقلا



 مامإلا ةَقلخ 2(
 ةدسحف اهعبنمو تاريللاو لئاضفلا يمل ماج وهو «ًاحورو ةدسج ملاملا تاقولخم لك أ نيب وه امالا
 س: رعاشلا لوقي اک ن اصقن لکم ملاس هحورو ر بیع لكن م ير

 © صف باتکلا تابآ م ماا ةايضف لكب هل هلإلا عرف

 E لخألا نم ماش هد رول مسج يف ىَدُه حورو

 مامالا ٌحفاصوأ ( ه)

 ماال سالا ع ميعشو ضرألا ثراوو قلملا يداعو هلا نيمأ هنوك نم يملا هب فِصتب ناک يفصو لک
 نم لضفأ ةليضنلا هذه ببس ياا < ةلاسرا ين الإ. قليضف لك يف يْنلا د رات وه يأ « هب افي اضيأ

 : لوقي ثيح ثيح ”رعاشلا اهركذي يلا يه ٌفاصوألا هذهو « مامالا

 امالا تدع نإ 5 و هدابع نی هلا نیما اذه

 یر بأ قطصُم بأ EA نع ضرألا ثراولا وه

 «دودم قافآلا َلَع لْدَع ”للظو لصتم لاب بس نم 5

 م اهدودخل راو مبا يتأت ةتأل عيفشلا اذه

 مفعأب و هللا نم يلم هنأل هر هنم ودب الو اط هنم ردم ال يتلا لتم ةمصعلا فرشل ئاح امالا

 : هلوقي دارملا وه لو يندب قل ةياح لع رۇم ناو ديبأتلا دودح ربك اب هنم ثيتؤمو ماطإلا تاجرد

 ي ال هنأب نيّشلا أف هنیبَج قوف سألقلا اِس ناک ْنَم
 “رلح نم هلا ٌةارا ايف سلو همئَحْصَي هللا رايتخاب ديؤم iz 7 0 س ھو مو 3 ملا نع

 ع م
 هتيالوو مامالا ةفرعم (۷)

 هنامر مام فري لو < تات نم » ملسو هيلع هللا ىلص يتلا ل لوقل سانلا عيمج ىلع ةبجاو امالا ت ةفرعم

 امهمأل 3 هتبالوو هتفرعب الإ اذه نم وجنت ال مهّسوفنف ۰ مهيلع يبحاو بالو كلذكو « ةيلهاج هتيم تام

 س : هلوقي دارملاوه اذهو ةحلاصلا ماعأ هيلع نونيي يذلا ساسألا ةلرنج

 دج حرصلا (ه) دج جرصلا (4) يل حرصلا (ح) جج حرصلا (4) + حرملا )١(
 چ حرملا (م) چچ حرعلا (۷) چچ حرملا (1)

 س  ةمدقملا



 هئاَجْنَم تنأ نم كنزي

 ةفيلخ ركشو موص نم نارق

 ابلهأل ةاجنلا يبس نكت مل ول
 درخأتم ڪو نع يل ناك نبل

5 2 3 
 قتلا ىح هللا 3 قتاام اذإ
 ©"9نورقم اندنع اذهب اذه

 تواس والا ةتماعإ شي ۾

 0. دقتم نم ديحولا يف ل ا

 هللا رون رهظم مامالا (۸)
 اذه ةفرعمو « هقللع هب لنا لجتي هرم هنامز يف ماما لک « ماما ىلإ ماما نم ٌلقتني لازپ ال هللا ”رون

 - : اذه رعاشلا لوق حرش كيلع لبسي
 هتيبج رول رونلا اذه لک امو

 هير “وم ما ر ذي

i 

 راقم هيف هنآ روت کلو

 لمقلا نويل ءافو ًاوفع °۶

 “خلا هب تّراح دقو ىسوم

 «©الوعسملا ديو باتكلا ذَا يا هوم ا 27 دقلو

 « لي وط نامزب اذه لثم هيف رعاشلا لوقي يذلا زمما ةفيلللا لبق اوناك ىمومو سنوي و مآ نأ يف كش ال

 ٌتَلِجناو مود اهب ترفع مل ةليسو علا نوكي نأ نكي فيكم « ء نينسلا نم الآ هنبي و مهني ؛ تَضْمو
 قل لبق قل مرو نأو ؛رشبلا عيمج ”لضفأ هتيرذ نم ةقألاو كرم أ | اذه نع باول اف ء مهموم اهم

 مو يتب نم كبَر َدَحَأ د5 » ىلاعت لاق اک مهتيالو قاثيم مآ يني نم دَ ىلاعت هللا نأ لاقي تح ١ لاما

 اتك انإ ةمايقلا موب اولوقت نأ اتد ی اولا e ا موش لع دشا مهتيرذ مروع نم

 ةلقحم لار ام يذلا رلزألا هللا رون ىلإ رعاشلا لوق يف ٌةراشالاف اذكه ”رمألا ناك اذإ و «“نیلفاغ اذه نع
 مراودأ يف هايبنألا هب لسوت يذلا رونلا وهو « علب لصُنا تح لسو هيلع هللا ىلص يتلا دعب ماما ىلإ ماما نم

 . مؤاعذ بيحس َبيجتساف

 نيتليمعمالا ديحوت (9)
 س : اذه ناه نبا لوق يف اوُحدَق نيدقانلا نم ثريثك"

 2>٠ تلا حاولا ناف راَدقألا تءاّش ام ال تش ام

 مديحوت نيب اوقرْفي لو نييليعمسالا ديحوت ةقيقح ةقيقح اوقرعي مل مهنكلو « نيدحللا نم هوامجو الغلا نم هوُدَعو

 3 95 وپ حرصلا (4) ہک حربفلا (©) يع حرا Dra rv) تاجرنلا رامبو وچ 4 حرفلا )١(
 مام حرصلا (م) ماچ حرصلا (۷) چک حرملا (5) #  حرفلا (0)
 2 حربملا )٠١( پل يسلجللا رقاب دم ديتهلا ةمالملا اهبحاصل راونالا راحو أ نآرفلا (5)

 ء۷ ةحدقللا

2620 



 رداقلاو عناصلاك تافصلاو توعنلا عيمج نم لامست يرابلا نوحي نييليمعمالا أل 3 قرع نم مرغ ديحوتو

 اذإ نولوقي « مهدنع هتاذ يف ةرثكلا بجوي هيلع اهقالطإ نإ اهنم ًاكيش هيلع نوقلطب الو كلذ ريغ ىلإ لعافلاو

 رداقلاف َرداقلا هيلع انقلطأ اذا كلذكو < ًاعونصمو ”ةعنص ىضتقي مئاصلاف ىلامت يرابلا ىلع مئاصلا انقلطأ

 نم هل دب ال ًةثلث اهنم دحاولا دج « توعتلاو رتافصلا ميج "لاح اذه وعو « هيلع ًارودقمو ةردق يضتقي

 يتؤي هنأ ىنمم ىلع ملاع هللا نِ » لاق هنا نيدب اعلا نيز يلع نب دم رقابلا مامالا نع نووري مو « نيرخآلا
 « هتاذب ةا ةردقلا نأ قمم ىلع داق یلامت هنو  هتاذب م ميل نأ ىنعم ىلع ال هاي نم ململا

 هب قيلي ال اهعيمج نع هُم م غ لاو 03 ةملكلاو "ألا وهو لوألا ع لا ىلع ةيمقاو توعنلاو تائصلا م عو

 اله « هيلع ةعقاو يرابلا تافص خيمجل لاما اذه يف ةملكلاو رمألا ماقم اق ؛مامالا ناك الو . 2"”اهنم يش

 . هداقتعا بح لاق ام لاق هنأل قداص كلذ يف هناغ « عملا ىلع « رابقلا دحاولا » ”رعاشلا قلطأ نأ بحي

 له نواب ال ء َنوُلوُي اهف نواب ام اريتك ءارمشلا نأ نوملعي ناه نبا لوق يف نيحداقلا نأ رخ ماو
 -- : رات نبا حد يف ينتلا ”لوق اذهو « بدك أ رمشلا ُْنَسْحَأ » ليق دقو ء ال مأ عقاولل قباطم موق

 “ڻريج اهب اتوم ناڪ ام ةنامأ نوكت ول تح تمظمل

 - : ىرخأ ةديصق يف هحدم يف هلو
 0 25 5-5 7 2 0 مال

 ًالوسر هلإلا َثَمَب ام سالا يف سقم هلإلاب كملي تاك ول
r o 5-5 5 *. 4 3 

. 5 

 “اليجنإلاو ةاروتلاو نارقلا لَنا ام ميف كظفل ناك ول

 مس : ةلودلا فيس حدم يف هلو

 م e و . ۹

 واو الت دلوع تمقع وه كنئيذلا ىرّولا اذ نِم نكت م ولو
 نييمطافاا ءاقلخلل ًاحدام هنرك لإ كلذ ىلع مهل امو ء بيصتب سيل فاه نبا لوق يف مُيَحْدَق نأ تبق

O}دم رقالا مامالا سو ينعجلا دير نب دلاخ بيب مالکلا نم ىرح ام ىلع نالت نيتطوطخم نيلاسر ةمج رت (فلا)  

 یری لاس درودیآ ىزيلممالا ںاسلا ىلا امهجرت نيينطابلاو بييلعامسالا دئاقمب قاعتي اع هلع هللا يضر نيداملا نيز يلع نب

{Edward Salisbury)25, 1849. مجار  The Journal of the American Oriental Society, V. IH No. 1. Oct 

 ( ةينطاللا ةرفلا رك ذ يف ) ٠١ يناتسرهعلا (ج) مچ يزيرفملا ( ب )
 ٠١ ينا )٤( ه۸ ينتملا (۳) ۸٠١ ينحلا )٣(

 ه۸ ةمدنملا



 - : اهيف لتأتي نأ ناويّدلا اذه أرقي نمل يغبنيف ةلوادنملا ةغللا بتك يف ٍةدّيقم ريغ اهدحو يلا ظافلألا

 )١( حرشلا) ئكتشلا = اکا 1 (
 ( ل حتلا) حصاو ىن بحال مج = بخ (۲)
 ( سش ) ير = ىّرَش (+)

 ( مي حرشلا ) توصلا ريثكلا ىم جملا = جيلا (8)
 (جپ حرشلا) حام = َحاَمُأ (8)
 (23 حرشلا) ٌروفاطك = ةروفك (5)
 لإ جرشلا ) خانتسا وأ خنت = خت (0)
 (1: حرتلا) ايا = بعون (۸)

 ا ت م ارا 5 رشلا) كيل لظ = فو كظ (۹) mo 2ك سم 3 8 0 ا
 ٠ حرشلا ) هنم اپ دَحَو نسبا قبتسا 6

 3 ٠ ےشلا) رد یس = یا (١)
 ع 55 2

 م حرشلا) ىرخأ نی ل = 2 ىحت 0:
 ( ٣ حرشلا ) راثككا ىلع الح اريبك قدصي يذلا = قادما )٠۳(

 ( ١ حرشلا ) دف = درف (14)
 ٍ را («۷و ۲« نیب ةمطق) لوهجملا ةغيص ىلع ناك نإ ًادماد لمْخ وأ ةرثكلل دَدطاَمماد راص = مد 0
 0 حيرشلا ) سيداوقلاب ي ا = ساقلا (5)

 ( 9 حرشلا) فطحلا ريثكلا = ةفئطخإلا (00)

 (؟ حرشلا) حب = حرا 00
 + ےشلا ) تلا س وللا م(
 يب حيشلا) حولي = حتی (20)

 ه4  ةمدقلا



 (؟ حرشلا) الغلا

 ( مج حرشلا ) قدصلا

 ( 72 حرشلا) قلا
 2 حرشلا ) ةنمّطلل سن ةبيصُلا ةميقتلا

 ۾ حرشلا) كلولحإ
 ۾ حرشلا) نیلا

 ( یشلا) لّصنت
 كح حرشلا ) ءیطْنْلا وأ :ىطاتلا

 ( م جرشلا ) لبا نمي ملل

 ( حشلا) حبس



 «©ةيطخلا تسلا هة

 «هتسحأ عبناو هب نمآ نم زاف يذلا هتالك ممتن لزنأو « ةنسلألا حّصفأ برملا ناسل لمج يذلا هلل دما

 ءروطسلا هل تقطن نم « ًاقدصو ًانابب ملكلا عماوجب ديؤللا « ًاقطن ماعلا حصفأ راجع اندّيس ىلع هلا ىلصو

 « ةكلل رمشلا نم نإ » لئاقلا كرف ان : مداه ىب داس «روطسم باکو روطلاو »هيلع لرو

 «ةاجسنلا بابسأ « هلظب نيذئاللا « هلضنب نيكئاملا هياعسأو هلآ ىلعو هيلع هللا لبص « ؟رحسل نايبلا نم نإ و »

 . ايلست لسو « قئاش ىلا قوشم نحو « شاع ماهو « راش دوو « راب عم ام « ادا اهب منأت يتلا

 « ةرهابلا_مكَللا ريثُم « بدألا ةدمعو ء ب رملا حيصق رهابلا رعاشلا بيدألا ناويد اذبف ( دمب امأ )

 نب دج مساقلا يبأ ءيناملا راكبأ سنارع لج ء ةرئاّسلا لاثمألا اہم تراس يتلا دراوشلاو ؛ ةردانلا رداونلاو

 ندعمو ء ررقلا ةرفسملا يناعملا قب اوس سرافو « هنارقأ ىلع نايبلا ةبلح يف زتربملا «هناوأ يف برغلا رعاش ۽ "ىلاه

 سورطلا نم هدئارفب تسي زتو ٠ قراشملا هءاكّذِب رطمق يب رعلا هملظن "يسن بص ءرودلا ةقسنملا ظافلألا رهاوج

 هباتك ب ناكتخ نب نيدلا سمش يضاقلا هركذ « قرافملا ناجيت ىلع ٌعامسألا هفونشب ترخو ٠ قراها ٌروطس

 ةرازغو « لارا ةيادب عادي نم هب فصتا ام تاريح رشنو « هلاتمأ ةجرت فاصنالاب همجرتو نايعألا تايفو

 ْقَحْلَي مو ؛ هتقبط يف وه ْنَم برغملا لأ يف نكي مل » لاق هناف . هلام ةعسو حيصنلا رعشلا ىلع هعالطا

 ةسج رمعلا نم هلو ف وت هناف هنس رغ يلع ۽ هنف يف للك ق « هقبتر ولع رمشلا يف مرخأتم الو مهيدقتم

 ًاماعنا هرعش نم ىأر ا ىدا مم ةنيلخلا همسوأو + قبا يَ زاح دق كاف عر « ًاماع نوثلثو

 لوقي و «١ قرشلا لهآ هب رخافي و ءهدقت ةدوجلا هءارع رث ك أ ىلع لصق ناکو ۰ هدت ىلع فّسأتو ًاماظعاو

 خي راوتلا بتك يف ٠ ةروطسم ةروهشم بيطلا يبأ عم هتعقاوو ء قرف يأو قرف يتلا بيطلا يبأ نيب و هنبب
 « هرارق كردي ال رح رعشلا يف وهف ةلجلاب و «نوحرف مهيدل اع بح لکو ١ نوح لئابقلاو "روک ذم

 يضاملا يف هل سيا نإ قوذلا ّلهأ ربخي هلاحو ۽ عرابلا هلاكب هل دهشي هلاويدو « هرابغ يحلب ال ظن قباسو

 . هّتجاضم نارفغلا بّيصب ضوَرو + ةعساو ةحر هللا همر ١ عراضم الو باشم

 ( بم س جاسم غی تس م س سپ س رك س ب ) خیل يق دجوت ةمدقلا هده (1)
 لاق ءالا ىلا رطق الف رہن "ىلماش یفع باه نبا يقل ينتلا نأ نم سالا رک أ هيوري ام ىلا ةراشا اذه لعل (؟)

 < ناجلا دقع » يف دراو روك لا تيلا « دج ول ًائيمح ًاعرد هل اي » هلوقب "قاع نبا هزاجأق « درس ءالا ىلع ميرتا حسن »

 يجزايلا فيما خسيشلا فيلأت نم
 51  ةيطحلا خسلا ةمدقم
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 دئاصقلا حرش

 4« ىلوألا ةديصقلا $

 : ناضمر رهشب هته و هللا نيدل زما ةفيلللا حدي لاق

 ءاريتيلا ةلكيلا ثيح ري صلاو هادعألا رشم ثيح بلا )١(
 هلوق انح اه لج او ةلجلا ىلإ ةماصإلا م ماتو مضلا ىلع ينبع ناکم فرظ « ثيح» ( بارعإلا) »١«

 يناثلا عارصملا يف لوقلا كلذكو هربخ ۾ هادعألا رش اثيح »و ”دعبم « حلا »و « ءادعألا رشمملا »

 هللا لوسر بح عدي ةئراح نب نيز ناكو ليلخو رلخو نيدخو نذر لثم بيبا رسكلاب بحلا (بي رغلا)

 ةبلاو دادترلا ًاضيأ بحلاوة ةبيحو بوبُحو ناو بابحآ بحمل ا جو ءاهلاب بح قنألاو هب وبحم يأ © ملص

 ريغ ىلع بوب كاذو یش وف ( ض) بح ني لمت ىثقأ عمو بُحلاك
 رتنع لاق حم وبف هتبيحا لاقي دقو سايق

 رك بحلا ةلرخب ينم  هريغ يت الف تلزن دقلو
 : رههز لاق ٌقبلاو ضوُمبلا نم هيف قرب تيبلاك طاخي ؛ويقدلا رتسلا رسكلاب ةلكلاو

 ° لايك اشم اهشاوحدارو  ةلكو قاع طاغأب َنوْلَع
 در وه ليقو رويسلاك رقاا نم لش ٌطوطخ هيف يسم بو ّدلاو ءايلا حتقو نيسلارسكب ءاريسلاو

 : ةغبانلا لاق رص طوطح هيف
 “ولا هثاولغ يف نصفلك  اَبْفَخ لیک ءاريتيلاك ءارفص

 ىلع ظفللا رك ذو ةب وبحلا جلاب دارأ (ىنملا) "طا رسم باقُعو ًاطوطخ هيف لمج بوثلاو حهسلا رسو
 : ينتملا لوق لثم ةريثك هدهاوش قنألاو رك لا ىلع عقي ٌناسنالاو ناسنالا وأ صخشلا ةدارا

 ق َنْيلَج دقو ءازملا نسح  انساحم بيلا نم عادوا الجو

 لك نم حلمر لاو فويسلاب اهنوس ر مهتيامحو يلادعأ ظفح يف يهو يتب وبحم ىلا لوصولا يتنكسُي فيك لوقي
 رقسيلا يف هب وجحع ينع حرت يهو اهقارف ىلع ربصلا ٌميِطتْسَأ فيك ل وقي مث ةيلاتلا تايبألا نم رهظيس اكبناج
 ةب ثيح ىنعملا اذه يئارغطلا ذخأ دقو

 “سلا نم تاباب سانكلا لوح ةضبار دلسألاو ىدملا ثيح ملا
 يئارتطلا () 0+١ يئملا (ه) + ةغباتلا (ع) ٠١ تاقلمملا (+) اورج تاثملا (0) اچ ةياهنلا 0(



 لوألا ةديسنلا 3

 كنت

 هاودملاو لا ايي “نح اا تايجانلا ىّراهمال ام ( ۲ )

 هادج نمعامشأ ىف ٌلذملاو ايلا تيرا نأب بيس سيل (<)

 : سيقلا ؤرعا لاق اك اهيلع مهتريغ ةدشل 'ملتق اودارأو اهاصو نع هوعنم نيذلا اموت « رشعملا » هلوقب دارأاو

 تقم نوم و ًاصارح “يلع ٠ ارشعمو اهلا ًاسارحا تزواجت
 ةرهاظ ءادعألاو بيلا نيب ةيسانملا نأل ملا ۾ بحلا » هلوق نوكي نأ زوجي الو

 اهتدحاو 77 ىراكسك ملا مضب و ديدشتلاب ىرابلاو فيقختلاب ىراهلاو رصقلاب ىَراهْلا (بيرغلا) « 2

 دلبلا ىلا ةبسف ليقو نيلا برع نم ةَعاضق نم يح يهو َناَدْيَ نبا ةر ىلا ةب وسنم لبا يهو ر
 مهني داكي ال مجستسم ةر لعأ ناسلو بدأ لقأب اهنم دار ام مهفتو ليلا قبست بئاجح يه يرهزألا لاق
 : ةَمَكَع نبا هللا دبع لاق . مدقلا يرينا نم وهو

 سو نع ريس ىراجم رودص شش نيتتام راب ميرلا ىلع
 ءاضقلل لاقي كلذلو رمألا ٌماكَحإ ملو ٠ قست غ رن يأ اتك نجوجتت ةيرسا ةقانا ةيجانلاو

 : كالا يبأ نب ةّيمأ لاق مرثح لاو هيلع تبجوأ اذإ ؟یشلا هيلع تح لوقت وقت حلا

 حلاو ايالا كيّمكي بر تنأو نوئطخي كذابع

 : ةمرلا وذ لاق . رادلا دمي ءاوّدملاو -

 قست رادلا ءاودع ىلعاهلم ةَماخو اهاركذب د داؤغلا ماه

 دي و َنيبلا ٌنأك مهبحن نم نيد و اننيي قارفلا عيقوت ىتلا رقعرشملا ةيربلا لبالا لاب ام لوقي ( ىنعلا )
 كلذ ثادخإل الإ قلخت مل اهنأك يأ اهيلع رّدقُم رادلا

 اش مير ابصلاو . نايرابتي امو لف لثم لمفي و هضرامي ةارابم تالف نالف يرابي ( بي غلا ) ۳

 دقو ةمالملا لذملاو  ٌروبّدلا اهلياقيو راهلاو ليللا ىوتسا اذإ سمشلا علطم نوم نم بهت نأ ىوتسلا

 ىلاعت هلوقك م لاو دحاولا ىلع قلطي ُردَألا وهو عم عج عامسالاو  كيرحتلاب للا مسالاو (ن) هتلذع

 ءادتملاو تيبلا ىف اک عامسا ىلع عمجي دقو ردصم لصألا يف ه هنأأل يگ per لعو بق ىلع هللا متخو »

 لبالا كلت ضرامت نأ بيجعب سيل لوقي ( ىلا ) ءادحو ًاودح لبالا تودحو اط ءاتغلاو لبالا قاوس

 موقي ريسلا يف اهعارسا ىلع نيئاللا مون نأل يرجلا يف ءايشألا غرسأ ابصلاو اوْدَع ةعارش يف ابصلا حير

 ريسلا يف اهعارسا ببس ركّذي ريسلا يف طاشنلا ىلع لبالا لمحي يذلا ءانغلا ماقم اهل
 )١( تاهمملا ٠۴ نآرعلا (1) ناشتا (ه) ناسا (4) ++؟تايلشمملا (؟) جاتا (؟) <



 ۳ ىلوألا ةديصفلا

 4 فلا )

 هازاوألا اهردخ ةريهظلا سعت اهتوفو بحمل دي لاسم ولدت ( )٤

 ءار ٌةيظنو عادولا موب ضرما ةَعْوَوَم تاب (8)
 « اهريع ) اونال (ط ) وندي (ش سم س سا س دك) ( فلا )

«Enاناتأو ةريهظلاب اناتأ » لاقي ةريهلخ ءاتشلا يف لاقي الو راهنلا فص رحلا ةّدِش ةريهظلا ( بيرغلا )  

 اردخ هوحنو تبي نم كاراو ام ةلكراص مث تيب ةيحان يف ةي راجل ده ريم رسكلاب رالطلاو = « اع

 ءامسلا زوج يف ضرتم هلِإ لاقي مج ًاضيأ وهو ءامسلا جورب نم جرب ءازوجلاو رادخاو رودُخ مجلاو

 فيك كلذ نکال يأ بلا دي لام ردق يالا كات وندت لح هريدقو ةيراكتا ماهفتسا تيبلا يف ( ىنعلا )

 يف نوكت جربلا اذه تلح اذإ سمشلاو ءازوجلا تلح اذإ سمشلاك ب هللا دي نع دصبلا يف يه ةبيبح اهقوفو
 دس فوذح ۾ ىلا » وأ « ع نع » نا ّملعي نأ يغلي و ءازوجلاب اهردخ ٥ هيشو سمشلاب ابهتش انع دعبلا ةياغ

 بحملا دي لانم نم وندت له دارلاو ۾ هوند » لاقي الو « هلو هنمو هيلا تولد » لاقي هنأل « وندت » هلوق

 « ؟"”ةئمارألاو ليلا حتؤاو » يري رلا لوق يف اك ةطساولا ريب لمفلا ىّدَعو رجلا فرح فذح هنأ الإ

 لضافلا خيشلاو . ريملاب كترمأ يأ « هب ت'روأأ ام لساف يللا كتر » رعاشلا لوق يف اكو امهيلع عسوأ يأ
 سمشك ل انلا دب يف ىه ةييبح اهقوف نأ ىلع بحلا لانم ردق لبالا كلت وندت » لاق ةربخ مالكلا اذه لمج

 لمأتف « هازوجلا اهّردخ

ao»عدو ( بيرغلا ) « تناب » لعاف ن . لاح هنأ ىلع بوصنتم « ةعّدوم » هلوق (بارعالا )  

 ايلا ريصي يلا ةعدلاب الۋان رفاس اذإ هثوعدوب مو . نيعداو نيضفاخ مایا هميلخم رف دارأ اذإ لها رقاسملا

 . حتتفلاب عادلا مسالاو . تبثو نكس اذإ ( ف ) ءيشلا عدو لوقت تابثلاو نوكسلا ةعّدلاو . لفق اذإ

 ىلا مالسلاو ةيحتلا عضوم هعضت برملا ناف نيعداو هي وذو هلهأ رفاسملا فيلخت هلصأ ناك ناو معيدوتلاو

 تام دقو دب رأ هيخأ يف لاق ديبل نأ

 ماللاب برأ غو لق ريغ 1 مالسلاب غ دوف
 هنع هللا یضر يلع لاق لامشو نيمي نع رظنلا وه ليقو نيعلا رو٤ ءاوت ةسا ريغ ىلع ةرظن ءارزش ةرظنو
 ولو اهنيع رخؤمم يلا ترظن ينّمَعَدو ال لوقي اهقارف ةروص نيبي ( ىنعلا ) « رني رشا اونعطاو ةزشلا اولظحلا »

 لاق ام نسحأ امو . ينع ةضرعم رهاظلا يف تناكولو ةبحلا رت “يلا ترظن يأ اهديجب ينع ةلئام تناك
 : عادلا تقو اهقشاع ىلا ةقوشمملا تافتلا يف يساج ا

 اح نفجلا يف نيملا هامو توت تضرعأ موي انآ يناَجَش امو
 يلا هلللثأ انا كيلا ةرظنب ديب نم تداعأ الف

 هيج ةساملا (4) مچ ةیاہلا (۴) ۱٠٤ ديبل (؟) ۳۹۲ يريرحلا )١(



 ىلوألا ةديصقلا 2

 هل دس يت يي.

 هامصع ةديرف ةادفشلا نيب اهنأاك بابقلا دم تدغو (5)

 (ط) لاجلأ ( فلا )

 .٠ م ع 5 5 8. 1

 رذشلا ًاضيأ دئارفلاو . دئارف عجلاو اهعون يف ةدرفم اهمأك ةسيئنلا ةرهوجلا ةديرغلا (بيرغلا) « 5 »

 اباعأ ابدصعي يت ةءوصعملا ةنيثلا يه رردلا نم ءاصعلاو -- ةديرف هتدحاو بحذلاو ؤلؤالا نيب لصفي يذلا

 : ةيزمطلا بحاص لاق عنملا يهو رسكلاي ةمصعلا نم دحأ اهذخأي نأ نم

 ©9ءاعصعلا ةميتيلا هيف َتنأ راغو ددوس دع انّدح
 وس ع

 مهظضعب لوق يف اک محءاسن ءاملسأ نم “مسا أضيأ يهو

 "عرفا لايلا معان ًايدح كارأ ابيل ب ءاصملا تلاق الأ
 ىلع نالف ىدع نم « كيداع نيلاملا بر تهثأ » برعاا نم ةأرعا تلاق ودعلا ىنعج داع عمج ةادعلاو

 ةميتي رد ينادعأ مه نيذلا اباه نيب اياك ابتلا ةمينم يتيبح تدغو ( ىنملا ) هلظ اذا ا اناودعو اودع نالق
 يف ينلا لوعولاو ءابظاا نم اضيأ ءامصعلاو دحأ اهيا لصي نأ نم اهنومصمي ريظن امل دجوب ال ةدي رف يأ ءايصع

 يدي يف نوكي ضايبلا مضلاب ةمصعلا لصأو ” ملمع عمجاو مصعأأ اهنم رك ذلاو ضايب اهيعارذ وأ اهعارذ

 ةاشلا وهو لعولا ىلا لوصولا رذعتي اك املا 027 رذعت ءاصملاب ةأرملا هييشت هجوو لعولاو يبظلاو سرفلا

 : ةينآلا ةديصقلا يف *ىناه نبا لوقك لابجلا للق ىلع الإ دجوت ال اهنأل ةيلَبجْلا
 0 لعولا مصعألا قر 0 ولو | امنتمم كنم ”مينم يحضُي تاهيه

 : لاق اک بعص رع لابجلا ن نم مصْملا لازناو

 اا سأر نم ممعألا لت اسسا اهرب يتعذر

 : ري رج لوق ءامصملاب ةأرملا هيبشن ”ريظنو

 “>راون ثيدحلا عضخول ءاصع ةيثحو ٌةِينإ اثقل
 : ةرتنع لوق هنمو ةاشلاو ةجسنلاب ةأرملا نع ىنكت برعلاو

 م مم وه نمل ةنكمم ةاشلاو رغ يداعألا نم تيأر تلاق

 ةدراف ةقانو يسم راف ”رجشو عيطقلا نع ةنت ةدرغنملا ةيبظلا يهو دراتلاک ًاضيأ ةدي رفلاو

 تيب يهو ةلجحا عمج يهو © اجلا » ( ط) ةخسن يقو . ردتف ريغال راف ركه لاو يعارملا يف درفنت 5 ار ارةمو

 هلوقل « لاجسسا » هلوق نم عضوملا اذهب قبلا « ةادملا » هلوق نأ يدنعو ٠ . روتسلاو ةكرسألاو بايثلاب سورعلل

 الا لصأ نأ نم يئادعأ مع نيذلا اهلهأ ابمصمي ةموصعم اهنأ هب وأ هنأك كلذ دعب 6 ءايصع »

 +١ تاقلملا (5) چ ريرجلا (0) ۳۸۹ تايضفاا (4) هك حرصلا (*) ام ةساجلا (؟) ةيزمطا (1)



 ىلوألا ةديصقلا

 عاشو

 ةر ابتاظحلا ىت ملم امنأكتف اهقيط بجو تتجمل (۷)
 قد 7

 هارمسلا ةا ابّتكل امهوح ىت يداولا ةناب ام (۸)
 (ط س س ) اهطوخ (هن 2 « نظ ) انتالفلا ( فلا )

 غيط لايللا فلاطل ليق اغاو ماثملا ىف هيجم ليقو مانا يف ُفئاطلا لايللا ئيطلا ( بيرغلا ) «۷»
 ظل عج ”تاظحللاو س رقدوص نم مانلاو ةظقيلا يف كل هبشت ام ٌلايفعاو تّيمو تتيك قی هلصأ نأل

 حتنلاب ظاحللاو رزشلا نم ًانافتلا دشأ وهو ًالامشو اتي ۽ ناکه یناج يأ نم هنيع رخؤمم هرظن (ف) هيلا حلو

 دحاو ىنعمي هبقارو (ن ) ثلا بقرو ةففاحلا سرالا ُبيقرلاو - هتظحال ٌردصم رسكلاب و نيعلا رخؤم

 « انتاظل » فيرحت كلذ نوكي نأ نكميو رظن هيف خسنلا عيمج يف ءاج اك« اهتاظل- ىلع » هلوق ( ىنملل )
 اهنوسرحي نيذلا نأك يركك نع بوجع ًاضيأ اهنيط نأ ىتح هوجولا عيمج نم ىنع ةب وجح اهنا ىنمملا نوكيف
 هلابب رطخي يذلا وه قشاملا نأل « اهتاظمل ىلع » هلوقل ىنمم الف ًالاو يرك يف ركوصنُي نأ نع اهنيط نوعني
 رعشلا نم ريثك يف ءاج اك هتقيشع فيط

 “يداه يأنلا ىلع ينيفاوي الاخ اهثيدح متمنم اذإ معتم الهف

 : رخ لوق اذه نم حضوأو

 “رايا منم انج نأ الف لايخ هنم ينروزي ناكو
 لصي الف تّجح ءامصملا ةردلاك ءادعألا يف اهتيصعو اهتدرعل يعف اهووذ اهب تفاطأ » لضانلا خيشلا لاقو

 تارطخ يأ اهتاظمل ىلع ءابقر مهنم نأكى ري داكي الف ةببوحح فيلعلا ىتح لاقق كلذ يف غلاب مث دحأ اهلا

 نظظلا نأ الق ام دب ويب اذهو انب واق ىلع رطخي اهَّعيط َنوُعَدَي ال ءابقرلا نأ لضافلا خيشلا دارم لمل لوقأ « اهراكفأ

 « انتاظل ىلع »

 دتراو فطمنا ىنلناو ءيشلا ىنثتو فيطختلل نيئاتلا ىدحا تفذح ىنثتت هلصأ ىت ( بيرغلا ) هدد
 نم ءاوذألا كولم دحأ نزب يذ ىلا ة وسنلا جسرا ةينزيلاو س ليات هيشم يف نالف ىنثتو ضمب ىلع هّضمب

 وذ هيلا فيضأ نيلاب عطوم و ”ينأزأو يد يأ : لوقي مهضمب و هل تاع ن م لوأ هنأل نیلا

 حب يذ ىلإ طايسلا تيسن كلذك ن زب يذ ىلا ّحامرلا تب اكو نارصق اهو ندج وذو « نيَعُر وڏ هلثمو

 لوقي ( ىنمللا ) رمش اهمجو ضايبلاو داوسلا نيب نول يهو ةرمس اهنول يف يتلا ءارمسلاو بسا أ ال لاقيو
 فويسلا لعأ اهرشعم نأل رمسلا حامرلا نم وه لب يداولا ناب نم وه اًهوح ليا يذلا نأ نلفت ال هبحاصل

 اهنصغ يأ « اهو م خلا ضعي ينو . اهب اهنومحي حامرلاو

 ه۲ ةساحلا 060 0 ها ةساجلا 0(



 ىلوألا ةديمفلا >

E 

 وادرج ”ةرمطو ابرد نم ىلا الإ درجا فرط قی
4 )۹( 

 اا ك ص

 ابف ةجاجحتو ةمولم ةبيتكصو ةدورسم ةتئكئمافُمو )06١(

 نم مألاو بألا يأ نيفرطلا مسرككا ًاضيأ وهو ليما نم مي ركلآرسكلاب فرطلا (بيرغلا) «٠٠و۹»
 هتثدحتسا »يش لك ةفرطااو فيرط وهف ًابيط ناك ( ك ) هيشاا ق'رطو فارطأو فورط هعمجو سانلا

 نم كلذو درجناو سرفلا د رج دقو هقيقرو رسا ٌريصقلا ابك ب اودلاو ليلا نم درجألاو - كّيجعاف

 قيسي يذلا درجألا ليقو كلذك درجأ دخو تبن ةلق عم ةمساو ءاضق يأ ءادرج ضرأو مركلاو قملا تامالع

 قلللا ركشا ليقو داوم لا سرقلا رورمطلاو ريرمطلاو ءارلا ديدشتب ٌرمطلاو ل هتعرسل اهنع درجنيو ليللا
 بشولا وهو رومطلا نم كلذ لصأو « ٌةتريط ىثنألاو فيفلتا مثاوقلا لي وطلا وه ليقو وّذملاو بثولل دمتسملا
 ضانُم لجر كلذكو ةمساو يأ ةّضاَقو ٌضويفو هضافم عردو هب وتو ةرثككر ماط نبا رماط ثوغربلل لاقي

 رثك اذإ اضيف ( ض ) اوو ٌممدلاو هلا ضاق نم ذوخأم اذه لملو . ةضافُم قنألاو نطبلا مساو يأ
 . ضعب رثا يف اهضمب اهقلَح تلخادتو تج ىتلا عردلا ةدورسملاو  “يداولا ةنَّض ىلع لاس ىتح
 هضم اسلم هب يأت ءيش يلإ ءيش مت وهو دارا نم « دكرسلا ”يسرافلا يف مهتارس » ةمصلا نب دي رد لاق
 ةمطقاا ةبيتكلاو - هل قايسلا دي ناكو هبات اذإ ( ن ) هوحتو ثيدحلا درس لاقي ًاساتتم ضم رثإ يف

 رک ذ ام لک ر هش لاق تست ینا تبّتكتو بنک ةببكاهأّيح بئاتكلا بيكو شیما نم ةسيظعلا
 نيب رضت نأ وهو كاتلفب بك لاقي نيثيشلا نيب كمج وه اغاو ضعب نرم هضمب بيرق بكا يف
 ىلإ ًافرح عج هنأل باتكلا تبتك ليق هنمو تسمتجاف تبتكت اهنأل ةبيتكلآ ت تيم كلذ نمو ةقلحب ارش
 ءاعدلا يقو هحلصأو همج اذإ ( ن ) «يثلا مآ نم ضمب ىلإ اهضمي مومضم ةعمتجلا ةمودللو - فرح

 خيرا تجَعآو هتروت جرا هتججعو ميلا هتروت ام رابغلا نم وه ليقو رابغلا ةجاجملاو « كتمش شاك »

 ليقو هلالخ يف داوس هعدص» ضايب نول يهو ةبش اهيف ام ءابهشلاو  جاجملا تقاسو اهب وبه دتشا تحيو
 ةي وقلا ةبيتكلاو دايملا ليلا نإ لوقي ب ةنتم اهن رك ةدش فصي ( ىنملا ) داوسلا ىلع بلغ يذلا ضايبلا يه

 لصي نأ لبق يأ اهنود لئاح وهو الإ .يش ءايشألا هذه نم نكي مو اهتياقول ٌةدوجوم اهلك" ةغباسلا عوردلاو

 « اهنود نم ىتأ » هلوق ىنمم كلذو برملا يف بهشألا َرابغلا نو رهثي نيذلا ناسرفلا ةلباقم نم هل دب ال اهيلإ دحأ
 : ديرد لوق هنمو هيلا لصت نأ لبق يأ » لاوهأ دسألا لتق نود ه لاقي اک

 ©0ىدلل نود هٌمامح هقاتعاف ید ىلا ىرج سيقلا أرما نا

 ءابلاو نم « نود » ىلع لخدي و . عنام هنود رمألل برضی «داتقلا طرخ هنود نم » لثملا يف ءاج اکو

 «؟نادوذت نيتأرعا مهنود نم دجوو » زيزعلا باتكل ينو . كنود نرم اذهو كنود اذه لاقيف ًاليلق

 ڳچ نآرفلا )٤( چاچ هئارفلا () ناسا (؟) ناما )١(



 ¥ لوألا ةديسقلا

 (افلار

 والخ يمحو لوهالا يريمطو ابلعأ ينام نع راسا اذام 6

 هطرج الو ةي هللا الو ةدرف وتلا ىدخإ ل 00
 ( باس قل ) اننأ ( فلآ )

 : بي وذ وبأ لاق ىنعمم هنع هثلءاسو ءيشلا نع هتلئس (بيرغلا) « ۱۷ »

 2° لئاوألاب هدهع نم مأ نكسلا نع ٍلئاست : مأ رادلا مسر تلءاسأ

 هب ماقأ اذإ ىتغم ( س ) ناككاب ين نم هع اونمظ مث هلهأ هب يغ يذلا لزنملا وهو ىنغم عج يناغلاو

 نفي مل ناك» يف اذإ ءيشلل لاقي ثيللا لاقو « "امف اوتي 5 ل ناک ىلاعت ہللا لاق . هيف هّماتم لاطو

 ريعز نيّدلا ءاهب لوق يف اكهنطاي و ناسنإللا بلق ”ريمضلاو - نكي مل ناک ي أ سمألاب
 “یس انہ ًاموتخم لازي سیلو يريبض يف كدادو ىلع تستخ

 هيف تناك ل وعفملل ءانيلاب ناكا لهأو -- ٌريمضلا 'مسالاو ايف ةتيفخأ اذا يضن يف ءيشلا رضا نم

 وأ اهنم لمآ وهو يريمضو ءالخ يهو اهلهأ ينانم نع لئاسأ ام » لضافلا خيشلا لاق ( ىنملا ) ريع هلأ
 « اہنع لئاسأ نأ

 مکا ڈیز لوقت اک « حودلا ىدحا » نم الاح هنوکک ب وصنم « ةدراف » هلوق ( بارعالا) « » ١١

 عجلاو تناكر جشلا يأ نم ًةمسنملا ةميظعلا ةرجشلا ةحوّدلا ( بيرغلا ) ةلاخلا هذه يق يأ الوسم سانلا

 راس نم تّحنتو تدرفنا يتلا ةرجشلا ةدراغلاو تاةحناد يعف تمظع حودت ةرجشلا متحادو حاوذاو ځد

 -- عيطقلا نع ”ةمطقنم يأ ةدراف ةيبظ كلذكو « ردبلا نم ةدراف لظ يف » سلع نب بيسملا لاق . .راجشألا

 ونحي <يشلا انح نم ةانحلاو ةرتحملا كلذكو نسا نع ًاضفختم فطعتي ثيح هج رعنم يداولا نم ةيزحملاو

 ثراملا لاق . ىنحاف هنطع اذإ

 'ت'ركذ ةينحَم ءاظو ةسمادُي اهر ةمادثو

 معلا يه ليقو ةي وتسملا ٌةلهسلا ٌةلمرلا يه ليقو لمرلا لكا شت ةنوشحلاو ةنوزملا ”تاذ ضرألا ءاعرجلاو
 ةمرلا وذ لاق عرجلاو ةعرجلاو عرجألا كلذكو ًائيش تفت ال

 “د اوألا تاتزام لا نپبگلابج  تلباق ءاع'رجو لابجا نيب ب قل

 ةرجشلا هذه صخو راجشلا راس نع ةيحنتم ةدرفنم يه ينا ةرجشلا كاتب ْبِبْحَأ ابجمتم لوقي ( ىملا)
 هنأ ءاعرج الو ةينع نم اهتيخ يحي الو اهن بجمتي و اهي اذه لجألو بييحلا ءال عضوم تناك اهنأل

 هنم نوبجعتي ءيش لكه شا ىلا نويسني برعلاو اهموق لزت ثيح وأ عادولا مقو ثيح

 EJ) ته

 جحلمسي

 )١( يحز نيدلا ءايب (۴) کج نآرقلا 55 تاسلا ١ 55 )٤( تايلضفملا (ء) ه١1+ تايلضفما ٠٠٠١



Aىلوألا ةديصقلا  

 هادمملا يافا الو ينود اهرب حابرلا ال ىت تناب (۱۳)
 فلا

 هاسرإلا اهفاطثأ يف ديف س کد تناك ا کف ۸0

 ةّتّيكيأ وأ ءارضح ةبأ امل َكاَوَه خب “لک (18)

 مسلسل

 لصألا يف هنأل ادحاو هٌعوقو زاجو « يساننأ » هلوقل تمن «دادمصلا» هلوق ( بارعإلا) « 14 و » ١۳

 يرتحبلا لوق هاريظنو ردصم
 ءادمٌّصلا هساقتأ نم دقولاب باا ديدملا فشترا ول ىتح

 ةرجشلاىإ مجار « ابفاطعا » يف ريمضلاو « ديمت » لعاف نم لالا مضوم يف « ءاحربلا اهفاطعأ يف » هلوقو

 : رعاشلا لاق اكو « يشب هلع دز يفااج م لوقت اک
 اوس هيلع يزابا عم تجر ارین وأ دلت ينتركلأ اف

 سن عج سافنألاو = زتهتو برطضتف ٌةانغلا ہم اک ہک رح ( ن ) ہو - يثت ی (ب يرغلا )
 ادودم قوق ىلإ سفنلا ءادمصلا ليقو بستو مه نم دودمم سفنت دملاو ملا ءادمصلاو س ءاغلا كب رحت

 قلخ امل » ثيدحلا يفو لامو كرحت اناديمو ادّْيَم ( ض) +يثلا دامو - ادعص سفنتي و ءادمصاا سفنتي وهو

 نأ اك ء يش لكن م بناجلا وهو رسكلاب فمع ج فاطعألاو ۾ لامجلاب اهاسراف ديمت تلعج ضرألا هللا

 هاحّربااو - ضرعأ يأ هتطع ینو هكرو ىلإ هسأر نأل نم هاقشو و لامثشو نيڪ نع هابباج ةبادلاو لجرلا يطع

 حربتلاو حربلا مسالاو ةقشملا حاحلاب اناذآ احجي ربت نالف انب حرت و قوشاا ءاحرب هتذخأ لاقي . ةقشلاو ىذألا ةّد ةدش

 هجو قوشلا حي رابتو
 اهيل لوط تيقب ةرجشلا كالت نإ لوقي ِهَماَمأ يأ هنود ىثم وحن يعامأ هانعم « ينود » هلوق (ىنملل)

 ىذألا ةّدش وع لب دعصتت تناك ىلا يسافنأ الو حاي رلا وه سيل زارتهالا ىلع اس يذلا نكتو يام رته رتب

 ٠ مكتفارف رک دعت تساق اهنأكو تبت ااف اهءاصغأ يف ' ترس اهنأك ب يبحلا قارف لجأ نم [تباصأ يتلا

 ةويح اهيف سيل يتلا ءايشألا يف ىتح ريش لكي رثأ ل اب طقف فرش وي م ۲ مكفارف نإ لوقي ُهَتْبِحَأ طاب
 لالا ةياورلا نكلو اهزارتعاب كفارف ين د يح !وملا نوین کیک شت خا .ذلا ضعب ينو . راجشألا لثم

 حَضوُأ 6 سس کذت 2 يأ

«\o»ان نم اونو ةلازألاو رتل يفت هَل ليقو . فلل ا ثريثكلا ”رجشلا كيلا (بيرغلا)  

 فلا هالك كليأتساو ت كلبأ وف كارألا كليأو « دجلا عرف نم ةكيأ نالف » لاقي ةكيأ ةدحاولا . رجشلا

 2ع

 ‡ جرملا (*) ( لالا لصق ) يشرلا 2 ۷٤۸ يرتحبلا (0)



 ىلوألا ةديصفلا

 00 م هذ مل 7 3 60 ىلا 2

 ارم ار مأ 000 قرا ما ىوالاب رانا ئرظناف )١5(

 دابكصو ُهلَدْنَم ةئْجّدلا تحت اشو ةرات وجت رات 08
 ( فلا

(MA)ءال قافلا م ك5 اک فلس يتلا انتين د يلايللا م 8  

 ( حم س قل ) مذ دقو ( فلا )

 داوسلا نيب نول يهو ةَقْرُو 'تاذ ءاقرولاو - كيألا ىلإ ىوأت يتلا ةماملا تيلا ين ًةّيكيألاو . ةكيأ راصو
 يذلا نإ ٌلوقي . هسفتل تيبلا اذه يف باطهللا ( ىنملا ) ءاقرو ةماحللو قروأ دامترلل ليق هنمو . ةَربعلاو

 يأ . ءاقرو ةّيكي أ وأ ءارضخ ةكي أ كلذ ناكه اوس ءيش لكل ب طقف 5 SES ياره ر

 يا کک ا ءايشألا هذه ىرأ انك

 : سيقلا ؤرما لاق هفدَتْسُم وأ لمّا نم ىوتلا ام رسكلاب ىوللا ( بيرغلا ) علده

 ©0لتوخ لوختلا نيب ىأوإلا طقرب ١ لزنمو بيبح یارک نم كبتاَتق
 لامرلا ءاولأب و لمزا یول غلب د لاقي ٠ گطمناو جوعا يأ دحاو ین یاوتلاو مرا يوكو
 قيارلاو س ءاّضأو عل يأ ع أ (ض) ّقلأو ,قاتثاو هيلا قلأتو الآلي ام لک یو . قبلا یرابلاو

 تيار حلاو ًاغلأ ةرمملا اوبلقق ةأر اهلصأ ناک سالا اهارب يک يآ ةيؤرلل ةبوصنلا ةمالعلا ليقو ملا

 يرهزألا لاق . هنم ربك" يآ ءالا قوق يهو « برملا مآ » اىكتو شيلا مع يارا برغل يفو . يرو

 رحاص اي لوقي هّيحاص بطاخي ( ىنا ) را ي يعمصأألاو ديبع وبأ ركتأو . ثرمملا الطأو اهزمهت ال برعلاو
 ةبيبطلا موق بناج نم رهظت ہار ةيار مأ ةدوض ملي قارب مأ لمرلا ٌقدتسُم لمتشت كانه ثانأ *رظنا

 »٠۷« ) وبخت » هلوقب قلعتت « روذلاب » هلوق يف ءابلا ( بارعالا «
 . تانجو نجد مجلاو ةملظلا هنج لاو س ستم مزال يه تنشف اهدقوأ ( ن : )دانا بش ( بيرغلا )

 ةوجألا بألا دوغ لادلاو ملا حتقب لدنلاو درسا اذإ ليلا َنَجْدأ لوقت « ةنج ةنجتلا مج م هنمو

 سني ُهدَوْجَأ دوعلا نم يلدنلاو . دولا هنم بلم دنهلاب عضو مَلَع لصألا يف وهو . هب رحبت يذلا

 اقف ةرورض امهنرذحو ةبسنلا يءأي ةدارا ىلع دوعلا ىلع لدنملا مقي دقو . دنهلاب ةد يه يتلا لدم ىلإ
 دوملاب هرخي اذإ ةيبكت ب وث یگ لاقي ةروخبلا ادودم ءابلا رسكب ءايكلاو س «يلدنلا ديري وهو لدنملاب ترخبت
 لدنملاب ةقيشملا موق اهدي ضرألا لفسأ يف ٌرانلا كلت ”تدمحو تنكس اذإ ( ىنعلا ) ءابكلا وه يذلا
 بطملا نود دوق ايشألا مذه نولمعتس مهنأ يأ ز ةمسلاو ىنغلاب اهموقل ةفصو اذه ينو . ءابكلاو

C\ADيلايللا نم ةليل “لک مذ لوقي . حلم د وهو ءيثلا ۽ مذ نم مآ د هلوق ( ىنعلا)  

 قارغلا هاقلا مدي اك تم يتلا انلاصو ةليل دب

  Oتاقلعملا +



 ىلوألا ةديصقلا ٠

 7 ف

 ابق هلع ايهاب هيف اهلج ىتح حبلا ضا تسل (5)

 ءاردص ةنافيخ ااف اهات ىف دْدَبلاو تدب یک 0)

 (ف) لصولا ضاي (ب) لصولا بايت ( لأ )

 رسكي « لاخإ » ةعراضمو بواقلا لامفأ نم وهو هن كايَح هلا َءيشلا لا (بيرغلا) «هه»

 ءايلا ديدشتب يئاّجنلاو - سايقلا وهو دَسَأ ةغل يف اهجتفب « لاخأو » ىلنصنلا يهو ءىيط ةغل يف ةر

 يطلب وه ةبيتق نبا لاق اهكولم اهم ىّ شبحلل لک حصفأ رسكلاب ليقو اهنون رسكتو حصفأ اهنينختو
 لیقو ٠ بايثلا قوف سَ بو حتتلاب هابقلاو - .عضوم روغ يف ثيدملا يف رك در ۔ يطع يأ ةن
 ام ٌمامضنا يهو « ةَوْيَق » ةمضلل نولوقي ةنيدملا لهأو . ييف مجلاو ٠ هيلع قطن و صيمقلا قوف سبي

 لوقي هيبح عم و هلصو ةليل فص ( ىنعملا ) هنم تشم هآبقلا نأكو مص هوبقي ف'رحلا ابقو . نيتفشلا

 يذلا لصولا ببسي حبّصلا لثم ة ”ةئيضم "تراص يأ حلا ضايب تسل اهتاذ يف ةدظم تناكراو ةليلا كلت

 ضايب » هلوق نم خيسنلا ضمب ين ءاج ام انلق ام ىلع لذي ضيبأ ءابق هيلع ةشبملا تلم تهبشأف اهيف لّصَح

 . ًافيرش ارك كِل ا نوكي اک اض شو اهتماركك ةشبلا كلم وهو ”يشاجنلا صخو . « لصولا
 ينو ترسو هب لب رست دقو ٠ سلام لکل یقو . غردلاو صيمقلا ابر | (بيرغلا) «۲ء»

 يف انيملاو -- ٌعورلا يهف ©: ا كي لییارسو حلا کیی لييارس » زيزعلا ليزاتلا

 ليقو . ةرفصو ضايب نم ”ةفلتخم' طوطخ امف تراص اذاو اهاحاتج يوتس نأ لبق ةدارجلا لصألا

 : تيكا لاق ًاناولأ ريغت اذإ ًاناولأ فيم لاقي ناف جاو ٠ وأ ماع جات نم يتلا ثرمُحلا اهلي زابع

 “طولا هقالخأ نم نساحلا نع ةتنفم اأ فيت اَمَو

 اهرومطو اهتم ةدارتجلاب يش سرفلا كلذكو . اهتعرسل ةدارجلاب تهبش لمي رس ناني او
 ١ صربالا نب ديبع لاق

 2 بوق غو قاس يهنت 3 نامي اهتز دق اقل باراک ليو
 ( نما ) هنا ةميلما يأ يهو ردصالا ثيأت يهو . رب ءاضيب متلاو لاخلا نم ِهاَرْدَصلَاو

 عضوم ةّملأو . ءاضيب اهردص دبل ريسلا ةه رس سر هناك وألا اهني يف يأ اهصيق يت ردبلا عم ترهظ ىتح

 صحو ءاردص اطوق نم ٌدوخأم ليلا فصن ىنعمو . هقوف ةَرلا ليقو ٠ ءيش لک نم رادصلا نم ةدالقلا

 ةريصق اهتدم تناكي أ ءاضقنالا ةميرس تناك اضيأ ةليللا نأ ريسلا يف تعرسأ يتلا ٌسرفلا يهو . ةنافيملا

 « ٌراصق رورّسلا ما كاذكو » لئاقلا رد هلو

9 
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 ت

 ةنام

 ؟؟ديبع (©)  تينكلا )١( 4چ نآرقلا )١(



 1١ ىلوألا ةديصقلا

 ءارفع ةّيشو امناكف تّرذاك ميدّصلا ايف ىستْنا م (؟9) : م ys 8 5 * مسوي ر ف 092 7 توا م

 هادغألا اتق ىل ىوطننت ام ياكم قوق ٌمايألا يل تو (۲۲)

 هانْنَح اأ الإ كيلو ىلا اداأ نم ََسْحَأ ناک ام 9

 ناحلم نب مارح ثييدح هنمو . ٌةدصق يآ اوت وحني هاحنك هل ضرع هاحتتا (بيرغلا) «؟١١

 حبلا یش لو هعادصنال رجلا عدّصلاو -- دّصقو هل ضرع يأ « لتقف لينطلا نب ماع هل ىحتتاف »

 رتاد ضألاو م ىلاعت هللا لاق ٠ قشنا يآ دحاو ىتمم رطفناو قلقناو عدصناو . الف ىمسي ايس ادص

 نع شحوتسو ءيش لکو « شحولا دحاو ىشحولاو - هب غدّصنتف اهعَدصي هنأل تابنلا يأ « ؟”عّلّصلا

 اهتارس يف ينلا ليقو ةر اهّضآيب ولعت يتلا ءابظلا نم ءارفعلاو - يراوتلا ىف اكد يك اتل ءايلا ناك . سانلا

 يف ضرتعا مث( ىنملا ) "رمح يمو ضرألا ةبالصو فانقلا نكست يتلا يه ليقو « ضيي ًابمارقأو ةرمح
 نأ ىلا ٌةراشا ًاضيأ ةيشحو هلوق يقو . سنالاب ناتن ال ينلا ربلا باود نم اهناكتلو اذا رجنلا اهتماط

 طالتخا ىلا ريشي « ءارفع » هلوقو قباسلا تيبلا يف انب ا اي ول انل يَ ب ل يأ رت عرب اع ترفن ةليللا كالت

 هحرش يف انركذ اک ضايبلاب امالظ
 هلق ىوطناو اهني مل يأ ةوادع ىلع هحشگ نالف ىوأعو .رشنلا ٌدض طلا (بيرقلا ) «۲»

 « دخ اذإ اد هديكي هداك ل وقت ثبفعاو رككأ يهو ةديكم مج ٌدياكلاو -- هيلع َلَمَتْشا يأ دقحلا ىلع
 ميلا اديك نأ يأ يئادعأ اهبرمضت ال ياكم يل ريض مايألا ْنِإ لوقي ( ىنعملا ) هوسب هدارأو هب كو
 دنامز ةياكش هيفو ءادعألا ديك نم د عَ

 ريمضلاو . نكل ىنعمي « ًالإف » لصَتُم ريغ « ۽ ءانسح اهسأ الإ » هلوق يف ءانثتسالا ( بارعإلا ) «؟٣»
 يديألا مج يدايألا ( بيرغلا ) قباسلا تيبلا يف 4 مايألا » هلوق نم موبنملا ايندلا ىلا مجار اهيدايأ يف

 وغ » هنمو ۽ ءاضعألا يف ال مم ملا يف « يدابألا » لمست ام راك ا ىج نبا لاقو ةمعنلا ىن يلا عج يهو

 ىديألاب وضملا ينو يدايألاب ةمعنلا دب عج يف ةداملا ترجو « كيلا ةبدايأ ىسنيو هيلا مكا ركذي نم
 هلوق يف اهدحأ نيمضوملا يف هذه ناكم هذه لممتسا ينتملا نكلو

 نور د يف نارمع ين يديأ انك رايا 28 اتقا

 ءالوأام » بّجعتلا يق لاقي نمو هيلا ص ًافورعم الواو - « ؟”يدايألا لتف , هلوق يف يناثلاو

 . ءايشألا ثرسحأ اهايا كيطمُش ىتلا ايندلا 0 لوقي ( ىنملا ) يثالثلا قوف امم هئانبل داش وهو « فورعمل

 تناكرلو ىنفتوأموي لو زتس اه نأ يأ . اهديعاوبب يفت ال يتلا ءانسحلا لثم هيلا يمت نج ردذلا يف اهنكلو

 ينتملا (0) ٠٠۸ ينتلا (؟) چچ نآرقلا )١(



 ىلوالا ةديمقلا ۲

 لادا

 رح ايو ”ةماقئض ی يهو يلع را یأشت (؟6)

 (ف) ءاثث ( جلا س سا1) راحبلا (فلا)

 15 تنرأ يغذي ناكو نسحأ ”لجر ولوت 2 « ياتسحا قارما » اواقو . اجو نسح تاذ رعاظلا يف يه

 ويف ءادرم ةي راج اولوقي لو درعأ حالغ اولاق اک يك ت ريغ نم ثنرأ مسا وهو ٠ . كلذ بجو َسايقلا نأل

 : مهضمي لوق يف اک دناز لوألا عارصملا يف « ناكد هلوقو . ثينأت ريغ نم ريك ذت
 اهالحأو ارحم اهرصقأ ناكام تس مهلظ يف ٌبْمْرَأ اني اي

 . هب نسحأو هتَسْحأ ام يهو ناتغيص بّجعتلاو

 عانص لجر كلذكو . نيديلا لمع يف ٌةرهام ةقذاح يأ نيديلا عاص ةأرما ( بيرغا) 6«<؟4»

 : يلذحلا باهش نما لاق نيديلا
 راز قارعلاو نطبلا توب اوج اهجرْتب ناصح اهنا عاص

 ةئيطخلا لاق ْقَرْخأ وهف ارح ( ك ) قرح دقو . قمُحلا وهو يقارُخلا نم ةلهاج لا ءاقحلا ءاقرخْلاو
 عاملا دب لثم ءاقارللا دب تشيلو مراحل ونص 02

 ي 2ک عاص عاص م مد الد ليقو . ريذآملآن ع يحنلا يف برقي “اشم وو ©" ”ةلع دق رااح لمت ت الدرا هنمو

 اهدي ةهج نم ةرجاع اهلع يف ٌءرعام ةقذاح تناك ّنِإَو يعف ا ةمادا ىلع ايندلا ٌردقت ال ( ىنعملا )

 كلذ نع ىنكُم اهضضاوم يف ءايشألا عضوب رقفراع ريغ اهمأ يأ الاخت لب اهلمع ىلع اققاوت ال اهدي نل
 ءاقح- اهدي نوكيا

 ليتقلا ىلع ريو سي مو زجنلا نسج دص وأ زالوا نم “مسا < باحسك زاجّتلا ( بی رغلا) «؟ه»
 يت 0001

 (ض)و (ن ن ) لجراب كفو ةرهاجم ع حرجا وأ تقلا كقلاو س هلتق مآ رجلا لع جاو رج
 ةماغرضلاو  َلْمَف ءيشب م اذإ يذلا وهو ٌعاجشلا يرل ًاضيأ كلئاثلاو . هَحَرَج وأ هلتقف رغ هنم رتا
 : هيوبيس دشنأو . دوسلا نم ٌمادقمْلا ديدشلا يراضلا مغرصلاو ماغ'رضلاو

 “قوا رعأألاب م نإ ةماغرضو هناكم مهيلع قي ال ساّنلا تف

 اهنإ لاقي . "تراد فيك امم نوكتو اهسأرب سمشلا ليقتست ربك أ وأ ةءاظملا وحن ةي ود هاي'رحلاو

 ناسللا (ء١) مك دئارفلا (4) ناسا (») ٠٤١ دكرملا (2) ناسا )١(



 ۳ لوألا ةديسقلا

 (اقلا ١)

 تا eT ا س 8 ^ ص 7»ٍ

 هابط ماك شنک ىح ادئار ابي نڪ مراكملا نإ (55)

 ( غب س سب س دك) ًادراو ( بلآ )

 يف لثلا هب ٌبرضي . نيب مأ رك ذ وهو ٠ سسمشلا ترحب تاو نكواتتو اهسأرب اهَدَسَج ل كلذ لمفت اغا ےس ےس ےس

 ”توأش» لضاقلا خيشلا لاق (ىنملل ٠ يضع بئذ لاقي اک قبضت ءاب رح لاقي و ةءاب رخلا ىقنألاو - بلقتلا

 اوات ءاب رطاکو اكتف دسألاك يهو راجت ةزرابمو ٌدلتاقم لا ايندلا قيسنا يأ لاتقلا زاجنلاو مهتقبس أش موقلا

 ايندلا نم ًالاح عقاو ردق» لمف هبش وأ لعقل ردصم هنأ ىلع بوصنم « زاجنلا » هلوقو بلغت ال ةبلاغ يحف

 هتلئاقم قبست يأ « ىلع » ةخسن يفو اك ارعّدضسب اهضعب كرامت لبالا لسرأ يأ « كارعلا ابلسرأف » ملوقک

 شي رهتلاو ءارغإلا وهو ءالشألا نم « يلشت » ةملكلا نأ وأ خسنلا تفلتخا دقو لعأ هللاو هحجرأ ام اذه يلع

 ديرت ىنعم ءاشت بواقم « یآشت » هلوق نوكي نأ زوجي ۽ لوقأ هلوق ىهتنا ٠ « زاجنلا لهأ “يلع شربت يأ
 ليج لوق يفاذع لثمو دمب يأ دحاو نمم هون هوني ءو ابان ىأني ىأت موتك

 يل او يروزق رمألا ينتوعو يلبصؤأ ينيدعوأ يح نشب اي
 “ تتم تأتأ اه ينآل يلا ىلمفاف تدرأ اَناَيأ نيش

 «هب رس يف بري نالف » لاقي ءاسنلاو اطقلاو ءابطلاو رقبلا نم عيطقلا ركل برسلا (بيرغلا) « 55 »

 ريغ يف َلمْتسا مث هبرس يف ًانمآ يعاّرلا نوكي نأ كلذ يف ٌلصألا َناكو ودلوو هلام و ِلْهَأ يف مآ يأ
 ةد ةليقُم ىعارملا يف تفلتخا اذإ داير ( ن ) ٌليإلا تدار نم ٌدئارلاو هب هبط ايف ةراعتسا ةاعّلا

 نولرني ًاناكم مه رظنيل موقلا لاسر يذلا لوسرلا وهو ٌدئارلا هنمو ءيش بلط يف ءاجو بهذو راد لجكرا دارو
 يف وم وهو ۽ سانكلا يف تلخد ”رقبلاو هابظلا تسنكو © ١< أ بنكي ال ثئاراا » موق هنمو ٠ هيف

 © کک راول سلب ب 5 الف» ىلاعت هلوق هنمو . ”سوئكو سنك اظ . رةتستو هيف نكت رجشلا

 ( ىنعملا ) سانكلآ وهو راغل يف هيلل نكت اک اهب راخ» يف بينت نأ اهُسونكو « ةيراج علطتا موجنلا يهو
 باغ نكلو نايملا يف ةرهاظ تناك يأ ةربدُمو دلبقُم اهاعرم يف فلتخم ءابظلا نم عيطقك نك مراكلا نإ

 لمف نولعني اوناكنيذلا ماركا نأ ىنمأل لصاحو . آهساتكر يف هابظلا ىتخم اك "ترتتساو نامزلا اذه يف

 بلطت تناك مراككا نأ ىنملا نوكي نأ نكميو ٠ ادحأ مهنم دَّجوُي ال ناوألا اذه يف نيدوقفم اوراص مرككأ
 يف ءابظلا رةتست اك 'ترقتساو تباغ رمل لثم ًادَحأ دج مل الف « ادئار » هلوق نم ميف اک اهب قيلي نم

 : يرتحبلا لوقك اهبلطي ال وهو هبلطت تناك م راكلا ّنأ ينمي همم ًاضيأ حمراككا ترهظ عملا رل الو سانكلآ
 لايممسا نبا قاحسا ةبوقمي يآ ىوس دي رت ال مراكسملل ام

 نر وجواهر غنم ناك ام یطتنا تخون نبايسيأى إو

 ٠١۸ ىرتسللا (4) جڳ نآرقلا (+) ڳچ دئارملا 20 +5 ديرفلا دقلا وأ باج ةيبرملا ةنللا بادآ 6



 ىلوالا ةديسفلا 1

 هاد بج مالا اذاف لحم غا نع لتا تقفطو (۲۷) 0 0 ا تارا مك e < ع.

 ءا َبلْطَلا نأ حسلمف ةفيلخ تملا ىلا تنقذ یتح (؟8)

 نه هيلع اينألا ااو ةا هيف لا اک وج (؟9)

 (قل) < ءاكذ رينتسلا ءاكدلا نأ ؟رظاب يلوا ناك قلخ كش له» تیلااتھدس ( بلا )

 (بيرغلا) «اًيين د محمي و اب رهاب تنمآ» لوقت اکل اطالع ”ببوصنم «ةفيلخ» هلوق (بارعإلا) ۲۸و۷۵

 نم رغألاو = «؟ةنَجلا قر نم امهيلع نانصخخي اقتطو » زب زملا ليزغتلا ينو لمي لعج اذك مفي قفط
 وهو اهضاو لافألا مج رك" نأ ةلجرو . مرملازدق سرلا بج يف ٌْضايَي يهو رع هيجم ناكا ليما
 . هيلث وأ  هّنصن وأ فييظولا لَم اهنم اهني ُضايبلا غلب ادي ناوت نوک نأ ليلا نم لجأ - لتا ىلع

 ليلا هيجل وللا دلاب ُمانآلاو رصقلاب األو -_ ةو همراكم يذلا مسك لجرلا هب هّبشُي و

 - هيلع هاف يأ مركلا ىلع "هللا هلبج » لاقي . ةعيبطلا ًاضيأ ةي ٠ سانلا نم ةعاجلاو قالا نم ملا

 تافرع ىلا یس برعلا ضعي ثيدح هئمو . ريثكلا ددملا وهو ری حلا ترم ةريثكلا ةعاجلا ءاهدلاو

 ۾2 عَ ةت اهيلع » ىلاعت لوق لزن الو . كيلع اورُثكي يأ « سالا كنتي نأ ل ابق ن يل رفا مهلا »

 ( ىنعلا) ) “2 «ادحاو کنم ةرشع لک بلغ ْنَأ مل ايت آو شي رق رشم اي َنوميطتست انآ » لهج وبأ لاق

 ”يحتاو همراكم مرک زجر نع لأسأ تلج تیل اذه لاق اود دق ماركلا نإ قباسلا تيبلا يف لاق الو

 غلا نأ تساف ةفيلخ وهو رمل ىلا تمفذ ىتح مركلاب فصرت نم مف سيل ة ةريثك" ةعامج سالا ”تدجوف
 ىنمملا نوكيف فورعملا ةغيصب « ُتْسَقَد ىتح » أرقي نأ خكميو ٠ مُحريغ ال ءافاطعا ' مخ امرك و ًالضف نیلجحلا
 تيبلا يفو . هيلا يعتني يأ « اذك ناكم ىلا مفي ( هذ اعلا اذه » لوقت اک تملأ ىلا ت یتا یتح زتنيح

 عدلا ىلا صغ

 "ماا رخبلا "ملا ( بيرغلا ) دوج هل يأ « هل > وهو ردقم ريخ أدتبم « دوج » هلوق ( بارعإلا) «۲۹»

 م مرو . قمالسلا حج منن حالو مشكل الو قال ءطش الو مارق كلي ال يذلا ” "حلا ليقو

 با ريكا ره لعو ق0 لي ملت ناكام لع ملا مسا عقيو اني ءلصأو . برملا هنبكرمفٌةينايرس ةفل

 - لحاس هلو ؟بذع دامو ليتلا رهن ةيألا هذه يف ملا ر لحاسلاي ا

 . قیرلا نم یش هعمو الإ نرکی ال لفعل َنأل رلثتلا نم لقأ ثنلاو . هئفنت ام ےضلاب ةئافتلاو
 مضلاو داب هاناو _ ¢ دقملا يفر تاثاقتلاو » ىلاعت هللا لاق هنیعب هانا وه ليقو ٠ خفنلاب ”هيبش ثنلاو

 زيزعلا لي زنتلا يقو هدانغ رک ( نإ يداولا انَعو . هريغو رخسآولاو ديلا نم هلمحت امم ليّسلا هىبجي ام

 دبع نآرفلا (د) چچ نآرفلا (0) بكب ةياهنلا (©) ج نارا (٭) مكي ةياهثلا (؟) باج تارتا (5)



 e ىلوألا ةديصفلا

 (فلا)

 ابطا غو ةوقولا ج سرخ هحدع دل تقطن اذِإ كلم (0)

 هايغألا تتاح ام للو هل تفلح نمو ايذلا هلع وح )۳١(

 ءافش وهو عوبنيلا هضاوَح نم ةجاجم وهو يحولا ءام وفص نم (؟5)

 (س دس حلا ب اس قلز) هدجع ( بلآ )

 ”ةميظملا ايندلا ناكر كيف نم هتفنت ام هتلباقم يف رحبلا ناك دوج هل ( ىنمملا ) "ىر
 ةليلق هد'وج ةمظع دنع اهالك يأ رخسولاوي دب لا نم ليلا قوف ٠ يجي ام هبثج يف ايلعأ دنع نزولا

 هب تمي الو هل دال

 فاو عج دوفرلاو س سرخ وهف مالكلا نع اسل َدقْلا اسر لجرلا سرخ (بيرغلا) 4#. »

 ريمألا ىلا د دفَوَو مج ليقو عمجال ما كفوا اًمأو ٠ ړلجتاو ر داقرتسا وأ ةرايزا كللا ىلع دري يذلا وهو

 وأ ةموصخ يف ةجحلاب هتكسأ اذإ هنأ نم لوه مغو س لوسَر درو َمدَق يأ (ض) ريمألا ىلعو

 يصل مف نولوقي برمل برعلا نأل هثوصو هستن عطقنب ىح يذلا ةيوصلاب ةبش هنأك يملا ”مْفملاو .اهريغ

 ةَجاح الف هئانثب قللت هَدْحَو هفَرش 3 كلم وه ( ینا ) ةئوصو ہت حلقي قح كلذ لك هيف مف
 ةلالد حَضوأ الع نأ ىنمي . هب هِفَرَش قطن دنع هحدم نع مهنأسل دقعني مناف دوفولاو ءابطخلا حلم ىلا

 ءابطلناو دوقولا حام نم هيلع
  ( cinىنمملا) هل تلخ نم وهو يأ « ايندلا ةلع » ىلع فمع « هل تلح نمو » هلوق ( بارعإلا (

 هدوجو بس يه ةلع نم ءيٿ لكك دب الو ْتقلُخ هل يذلاو ايندلا ةع وه

 E م
 وحا «اثغ هلعحق »

 ءام وفص نم وه يأ « ره » وهو ردقم ًادتبم ربخ « يحول ءام وفص نم » هلوق ر( بارعولا ) دشن

 ور ر لشو رک ءيشلا ةجاحُمو كيف ني هت يذلا قيرا ةجاجلا ( بيرغلا ) يحولا

 هتريغو هامل ضاحو . ءاملأ ممتم مح “ضوحملاو -- هامر يأ هيف نم هب مو بمارشلا حمو ٠ ل ع لو

 ةرامع لاق . ضاف ٌليسلا ضاحو . هع ةع

 محاولا ل لويسلا تاضيح نهلع تضّيحو يرارذلا ناصح تلاجأ

 وأ أ هيلا ضيحي املا أل ضوح ضوحلا ليق اذه نمو ناكملا كللذ ىلا ملا غاتتجا ٌضيملاو ضيحلاو

 . ًاعوبني نيعلا تي كلذاو ٠ . عيباتي هممجو ٠ . نيملا نم رّجفتو ىرج اذا هلا عت ني لوني عوبفلاو لیس

 يلو . انش وه يذلا هلام رجفتملا هضوح نمو ةجاجم وه يذلا يالا يح ولا ءام نم هدوجو ( ىنملل )
 « ءافش » هلوقو < اههاوفأ نم هب يمرت ام يهو لحتلا ةجاجع لسا نأ اک ةكتدللا جاج هنأل ةجاجم يحولا هام

 « سال اقش ر وه ام نا رقلا نب لرو » ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ

 چچ نآرفلا () ناسا (2) 2 هيك نآرلا 0١



 ىلوألا ةديصقلا >

 ءافألا ايو امارت تقف تنيَح سوةارفلا ةكنأ نم (۳۴)
 ( قلا ر

 اَلا هب تراع دقو ىتوُم ىلع تسرع ىلا قلا انش نم (؟8)
 هايم خو توكلا روج نِم لال وغو سيدنتلا ندم ڻي (0)

 (اهريع ) تزاہ ( سا س ماس قل ) ( فلآ )

 يف ةقيدح ًاضيأ وهو . ناتسبلا وهو يزرع يور لما سودرفلاو  ؟لرألا ( بيرغلا ) « مسد

 ر ورشا ةغالا لهأ لاقو « ؟" نوا هيف مخ سود رفلا نورت يلا » ىلامت هلوق هنمو ٠ ةنجلا

 قتتتو «  "0لعألا س ودا كلأسن » ثيدحلا ينو . ةنجلا هب ىتع هنأ ىلاعت هلوق يف نأ اغإو

 GEE اتا ضال رتا وسلا نأ اوبك ن يذلا ب واهل اب زتلايفو ٠ قنرلا فالخقنفلاو ققشت
 ىلاعت هلوق هنمو عوج لا ينل لصأو للا وهو ف مج هآيفألاو - و دايعال ًاقزر رتابتاو ءاملاب ا اشتق يأ

 لإ برغلا بناج نم جرب هنأل ىف لاوزلا دم نوكي يذلا لّظلل ليق هتمو ا أ ىلإ قت حد

 تبلقت يأ ايت لالظلا تأّيفتو مهيب جرف ممل لصألا يف اك اك ف يأ ينل ليتر قرشلا بناج

 ءاج ام ىلإ حيلت هسيفو . اهالظ ْتَطَسَبناَو اهشارم تقشنا يتلا « "رلللا ةرحش » نم هدوجوَ ( ىنملا)

 اهلا ق ةاتشا اذإ امشي ناكو اهنع هللا يضر ةمطاف اهنم تناكف ءارشسإلا ةليل حالا لوانت ملص يتلا نأ رخل يف

 ةوَدَجلا سلاو - بطلا نم ُرانلا هب تلعتشا ام ًاضيأ يهو رانلا ٌبيملةلمّشلا (بيرغلا) « سع»

 « ًاراثو الع هنم تسبتقا » لوقت اهنم ذخألا ٌسابتقالاو . ”بابشلا كلذكو انلا ابف لمعت بش ةمطق يهو

 هر اَذِإ ”ُنالف راح نم ةريملا يف ٌةملظلا هنمقوأ نيح ىسوم ىلع تضع يتلا رانلا ةلعتنم هدوجو ( ىنعلا )

 اپن اک هب ٌةلعيمع ةملظلا تناك ن يح يأ « هب تزاح » ةباوصلا وكب نأ نكميو ٠ هليبسل دم دم ملو قيرطلا

 ىلوألا ةآرقلا نككو ةدن ناز ءابلا نوكت ةأرقلا هذه ىلعو . ميو هل اذإ لا نالف راح نم اهو يف ةلج

 لاق د كثريح ىسوُم ةّصق ىلإ خيم تيلا يقو . © ىدُه راثلا لع دج أ م ىسوم ل وقل مضوم ا اذهم قيلا

 « *ةمّدقملا» اوعجار حيرشلا دي ناو « "یه رانا دج: أ أباك 2 ارات تست 1ينإ» ىلاعت

 ركل نم لست اهنأل ةصالخلا يهو هنم جرا يأ ءيشلا نم لسا ام اشا ( بيرغلا ) «جە»

 تولتف وهو عظم كللاو ناطلسلاو علا ”توككلاو - « هبط ةلالُس وہ » ل وقت دآولاو لّسنلا ىلع ًاضيأ قلطتو

 نم جر ختم “روج وهو ( ىنمملا ) يناحوأ لا ماعلا توكسلملاب انبه دارملاو . ةبعترلا نم توبه” لاك كاملا نم

 . هلک ثروت وه يذلا سلا ماع

Iفيكس نآرقلا (0) چ نآرفلا (6) ناسللا (4) جج نترفلا () جلع حفلا  
 ( عيارلا لصعلا يف ةيليممسالا دئاقملا يف هللا رهظم مامالا ) ةمكدغلا (ه) ج نآرقلا (۷) تپ نآرفلا (5)



 ۷ ل لوألا ةديصقلا

 7 ا
 هايثألا اهنونكت : ْنَع شو رمل الا سيسي تح نم (5)

 ءاقخ تويشلا نَع حابّصلاب ام اوتو اف نم اوت (۴۷)

 هامت هيرتمت سزا نکل اات ات لآ دامت تسل ۸
 ( سا مو ءاسالا ( باز (حم) رشممل ىعلا ( فلآ »

 تولا دبددتو ةزمملا ريمي « ايناورت » ةأرفلا نأ موب ام خلا صس قو ( ج )

 م نم ذخو ران هلم ن سقلاو . لع اهنم ذخأ يأ سبق ىن رانلا هنم سبتقإ ( بيرغلا) همكد»

 ن ار شا يف يف متا 3 زيزعلا لي رغتلا ينو هس يأ مع ةنكاو ءىشلا کو راف

 مل ءابتألاو أبنلا تايلكلا ف لاقو . « -ابنألا نم انت يناثأ » لاقي ربخلا وهو أبت عج هابنألاو -" 0«نونكم

 لوقو الخلا ١ ابتلا نع نول اسي مَع » ىلامت هلوف وح ”امظع ن ناتو 2 ل امل ا نآرقلا يف ادري

 رمو جححملا مهيلع تيبع هريسفت يف ل ابق © ”« نولءاسني د آل مف ر موب هانا 46 تم » ةاجو رع

 سبتقي يذلا ملاعلا كلذ نرم وهو ( ىنا ) “"ىلامت هللا نع هابنأ اهنأل ءابنأ جملا ي ييو . اوتكسف

 ملاعلا نأل . نيحاربلاو جيححلا يه يتلا هلقع راونأ هنم ةريصملا بحاص طبت هراهن ءايض هنم رصبلا بحاص

 ةمنألا يلح ةينيك نأ تايبألا هذه عيمج لصاحو . ةنطاب و ةرهاظ تاكربلا هنم لرمن يذلا عيصوملا وه یوامل

 مهسفنأو لئشساا ملاعلا نم مريغ ةوحوو ”يولملا , ملاعلا نم مهدوجو ”نإف تاقولخلا رئاس قْلَخ ةضيكل ةا

 بحاص تيب نم وه يأ مولعلا ينمي اهنونكم نع ءابألا قشتو » لضافلا خيشلا لاق كلولفالا جراح نم

 « رئاصبلاو راصب ألا ترانأ هب و ةرينملا هنيهاربب _ملاعلا ءايضو ةئيضملا هرهاوجب _ملاعلا ءايص هنع يذلا ةوسنلا

 جتلفغ مون نم اووف لاقف ساتلا بطاخ ألا قل لئاضف ركذ نم عرف الو (ىنعلا ) «ج۷»
 خي ال يذلا حبصلا روهظ ترهظ دق تيبلا لعأ ةلود ناف رومالل اونطفتو كلامج ةَ دقو نم اوظقيتساو
 : ينتملا لاقو "” نيتي يذل خبصلا "نيب دق لثلا ىف اج اك اب يب نيغ هل نم ىلع

 ©0ليلد ىلإ ٌراهلا جاتحا اذا ءيش ماهفألا يف حصي سيلو

 عملا لمحت يتلا ضرألا نكتو ةقيقلا ىف امس كقوف اهنورت يتلا ءامسلا هذه تسيل ( ىنملا) همم

 تكرتو لصألا ىلع ةزمملا ءاقباب ء اهنّوأرت » هلوقو الع هدوجوب ةفورعملا ءامّتسلا نم ةلزنم ىلعأ اهنأل#ايسلا يه
 : يدمسلا ةدارجج نب ملعألا لوق هنمو هن هيلا تجاتحا اه رو مهمالكيف هترثكل هلبقتسم يف ةزملا برملا

 متس و أري رحدلا لتي نمو - ثٌصْعَأ تلو تقال ام ارت ملأ

 چ نآرقلا )٤( الح ںآرھلا قفز چ نآرقلا (۲) کی نآرقلا )١(
 )٠( تايلكلا )٦( ينتلا (ه) جج دئارفلا (۷) اغلا ںاوخا ۹٣ء

O) 



 ىلوألا ةديصقلا 1م

 ءاعالا رهيو دوجسلا ينم اوت هل اهيكاوك ایا (؟ه)
 هامات ةقوُرطت ااف امم ءس نع حجات نشو 0
 هاَمَتُش اهدودجل هٌدوُدُجو اب يأت ةئأل عيفتلا اذه (49)
 هاتمألا تدع نإ مدآلبو  هدابع ني هلا يأ اذه (9

 ءاحطبلاو لاو اهامشو كم هلع تقطع ىا اذنه )٤۴(
 ( طاس سار هن يأت ( فلآ )

 . هل ةدجاس ةمضاح اهئاف ءامسلا هذه ك ارك اما ( ىنمملا ) هيلا راشأ ءايإ هيلا وأ (بيرغلا) «سه»
 كلذ ىف تناك ةيمطافلا ةلودلا نأل بورغال ابيع ىأ امت راشاب ”رعاظ :كَيِلعَأ نع اب وحمم ناك ن او اهدوحُسو
 بك وكلا ناک دادقب يف يأ ق رشلا يف اوناك ن يذلا سابملا يبل باطللاو رصم ىلإ تلقتنا مث برغملا ف رصعلا

 مدنع زعملا ةدجاس

 زانلا تنسو رحآلا عضوم يف اهدحأ لمعت دقو ةف لا دملاب و هوضلا رصقلاب ىنا تق ب رغلا) «ء٠»

 يف تّدحن ملا نم هلرم هطقن يهو فرط اهتباصأ يتلا ٌنيعلا ةقورطملاو - اهدوض الع ةوانَسو ونس ( ن)

 وهو ةر اهيف ىتلا نيعلا :اهثرملاو س تعمدف هريغ وأ بوثي اهتبصأ هتيع تفرط ًاحريغو ّقيارض نم نيعلا

 صلح » ههو هللا م“ "5 ىلع ثيدح هنمو هريغ هطلاخي ال ”ضايب ةا لبقو لحكلا رتل نيعلا يف ضرع

 ظنت نأ اهنوفج دقت الف سمشلا روت رمي هروتو ( ینملا) 6 ءاكيلا نم نونا هرم ماّيصلا نم نوطبلا

 1 . تممدف ةفرط اهباصأَو ةضي رع تراص اهتيع نأكَف هيلا

 ”عيفش ماما ' لك يأ . مهئاتزأر محل ءامفش هلي ناك اک هنامز َةّمال عيعشلا وه اذه ( ىنعلا) »١«

 2 داعم وق "كلو كتم تأ ان » ىلاعت هلوقك نامز لکی مامالا ة قرورضا تابثا هيفو . هرصع لحأل

 انْنِجَو رای ب ةّمأ لکن م انج اذإ يكف » ىلاعت هوقو ©« ماما ن سانا“ لک وعدن موي » ىلاعت هلوقو

 1 » مدقاو موقلا مامإ » ثيدحلا ينو؟ 7 ادیہش -الؤط لع كب

Jeeلع مقي ال نيمألا نا نأ يأ يقيق ! نيمألا وهف هدالب يف هللا هما تدع نإ (ىنملا )  

 . ازاجع الإ هريغ
 . كرا ةنطاملاو . فوط يهو اهبل دو هيلع تسع اهدلو ىلع ةقانلا تفطع ( بيرغلا ) «5م»

 باعّشلاو - عوجرلاو ناليلا بأمتلا لطأو . هلضفب دئاع نسحم قوغش يأ فوط اجرو . ةبلاغ قفص

 بلع نآرفلا ٠١ چ نآرفلا (<) اك نآرقلا (مز ہی ةبابلا 0



 15 ىلوألا ةديسقلا

 هاو ل ا وفدا دز اتا *هزألا غلا اذه )٤6(
 فلا

 هاَيَب هلإلا روث نم ِهْنَلَعَو هلل ”ينلا اس نم هلق (٤ه)
 ( قل) ءادر ( فلأ)

 يف اوبهذ » هنمو هيف دالا لاسو نيلبجلا نيب جرا ٠١ ليقو للا يف قيرطلا وهو رسكلاب بكش بش عج

 ىوقألا ةبناج ءيثلا نك رو  دض ذاسفإلاو مالطإلاو قي رفتلاو عا حتفلاب بلاو « کم باتش

 انجو وئام نم هر یوقب وقي امو هلدامو ةدرق لجرلا نکرو- رصقلاو لمجلا کر كلذكو ةيوقلا ةتيحانو
 كرا دنتسي اك مهياا دنتسُي نيذلا ةريشعلا “ ع دار 1 دیدش یک ر لإ يوآ وأ » یلامت هلوق هنمو . هريغو

 ٠ تاواحطب و خطب مجلو ٠ اهيداو لسم ة كم هاحطي و - ن کسو هيلا لام اذإ | ءيشلا ىلإ َنكَر نم د طئاخلا نم

 هَل همس لضألا يف ناك "نإ و ءايألا ريسكت هو: رتك_اطب و حطابأ عججاو ٠ ةحيطبلاو بألا كلذكو

 هاحبطبلاو ًاضي رع ًاليس لاسو ءاحطملا يف عسا للا تو کا یر يرغ ع رجالاو قربالاكب لغ

 اهئاحطب و اه رو اهباعشو كم هيلا قاتشك يذلا اذه و ( ملا ) ىلا قأقد هيف حساو ليسم لصألا يف

 يلع مامإلا حدم يف قدزرفلا لوق اذه لثمو هانب يذلا مالّسلا هيلع ميحاربا هج ةلالس وهو ال فکو

 : لاق ثمح نيدباعلا نب

 راو حلاو هفرعي تيلاو هو ءاحطبلا فرمت يذلا اذه

 وهرب اکو ھڑپ ا ارونو ًاقيرب هل ناكر جرا قرشا لجترلا ُرهَْرَألاو ب غألا ( بيرغلا) «4 4م
 ةراضتلاو جاو سلا عتاب ديلا ضايلا لاب ةرحأ زلاو . نارهزالا رمقلاو سشلل لاقي و رمقلاو ٌجارسلا

 بصق وهو قفدتملا ءالاب ًابيشت مراككا ىلإ عرسلا ققدتملاو - “۾ ايندلا ةويحلا ةرهَر » ىلامت هلوق يف اك

 ىشعألا لاق .هيلا عراسي ناک اذا ًاقفدت لطابلا يف ُقْفدتي نالف لاقي و ةد شو حف د هيف بص هّبص اذإ املا فد نم

 تدب هلح وينسب الو قاب نوت اع انأ اف
 هاسنلنا تلاق تو كح اذا هيلا جلبت نم هجولا قْلَّطلا لجرلا جّقبتملاو س

 «ردصلا حرشنم هجروا جيلب ناكو ةجاح بلال ااه نقي مل ناک

 ةفيظنلا نسَحلا ءاضولاو س « جلل ٌلطابلاو جلب ولا » نمو رفسأو ءاضأ اذا جلبتو حبصلا 6 ص

 هباّضوو 'ايجضو وهف ةءاضو *وضاوَي وضو دقو ةفاظنلاو نْسْحلا يهو ةءاضتولا نم

 لج سرفلا مّوسو . ةئيهلاو ةمالعلا ءاي اهيف واولا بلقب ةميسلاو هايّسلاو ىييتسلا ( بيرغلا ) «4ه»
 مج نآرفلا (4) لپ جرملا (#) 0 قدزرفلا () ١ 41 نآرفلا 0
 ۸۷ ءاضحلا ير ٠١٤۷ ىفعألا (ءز



 لوألا : ةديصفلا ¥

 اقا ةَعلاو هل ىلع الاثبثلاف بر 2 ثرَو (55)

 اَشنيلا هبا اف ءرتلا ةكملا اف ءار ٌةبطلللاو (40)

 هاَمَرْكْلاو هاَمّوَألا ىرتسا ىَتَح هليضقت ىلع اجار ساتلل (58)

 ياتلار ءاصْللاو هاب رعسلاو ءادمبلاو ءاَحصْفلاَو كلو (€4)

 ( قل ( ءارعشلاو ءاكسحلاو ( فلآ )

 لصألاو أ تمسو نم ةذوخأم امسلا نإ مصعب لاقو 076 ةمتوسلا ليفعاو » ىئامت هلوق هنمو ةميّسلا هيلع

 اصف هس او طا ام اولاق اک. يملا معصوم يف تَسِضْوف ءانلا عضوم نم و اولا تل دوحف یو « ايس » يف

 َفرَظو َنْسَح اذا (س) يهب نم نحلا ءاهبلاو  اهلبق ام راکناو اهنوكسا ءاي ولولا تلعجو ماوس
 هلئاصحو هقالحأ يتلا امسب دارملا ( ىتمملا )

 هكرينم ترو ملص ينلا ملا ترو املف هينب نبا ةنأل ملص ّينلا براي قلاب دارا ( ىنعللا ) ا

 ةعرتلا هيف ليق ٠ لا ع حرت نم ةع ل خه اذه يردنم نإ » تيدحلا قو ءايلماا ةعرْلاو لْغألا

 . رنلا نب ةقزل وع ليقو ا باوبأ نء باب لک يربنم لاق هناك ابباب يأ رادلا ةعرت تف لاقي ُبابلا
 ص ۰ ع ع 8

 ةصور يعف نطل ناكا يف و تناك اذاو ءةصاخ ععترم ا ناکا ىلع ةضورلا لصألا ىف ةعرتلا ليقو

 هيق يه ةعرتل لا » لصافلا خستلا لاقو « ةا ضاير نم ةضوَر يربنمو يره نيب » : ًاضيأ ثب ..دحلا قو

 « ةنجلا عر نم ةعر ىلع ىربق "نإ » ملص هلوقل
 راشأو . -اضيبلا ةّجحلا ىلع تلا ءاترغلا ةكملا ةنمضتلا هارهزلا ةبطللا اضيأ هلو ( ىنعملا) «ء۷»

 ٩ ضر يلع هج بطخ نم 'ارجزلا بطلا هتغالب و زعملا ةحاصف ىلا اذهم

 هناسل ةمحمل ةي رسا متال يذلاو ناسألا لیقثلا ي يلاوحو ن نأ مج کتا (بير رماا) هةووؤم»

 . ةوغرلا هنع تبذحأ يذلا نبلا وهو حعضفلا ن نم ابل لیق . ديقمتلا نع ٠ مالكلا صولخو نايبلا ةحاصفلاو

 مسالاو غ زاتلاو لداجلا يأ مالل وهو ےصخ عمج ٠ ءايعشلاو ”ةالكلاو ةءاكلاو ماكتلا اهب فصول و

 هنمو م موصُخ هعجو ياخ ًاشيأ ميصخلاو ةموصخلا

 موصخلا مدتجت هللا دنعو يضم نيدلا موي ناي ىلا
 ”نوقفتم سانلا تاقبط عيمج (ىنعلا) يعحصخ يو موا لاقيف ثنؤلاو لاو نينثالل معلنا جي دقو

 هنم بارق ىلع اوناك د ئاوسو ةحاصنلا وأ ةنكلا لهأ نمو یک وا منا لعأ نم اوناک اوس هليضفت ىلع

 ۾ س ۾ يتامملا رصتقم )£( لضافلا حيبشلا تايزمملا حره o هپ ةياهثلا 2( كج نآرقلا 0



 ىف ىلوألا ةديصقلا

 هاتخغأ هدوُج م مهقانُغأ فو اقتنُم مولا ماه بارض )٠۰(

 هاو ءارتلا نب انأكف مالو ىلا هيداأ يرحت (ه١)

 هانا نتت مبلل يف طلسم وهو فيلا ثانيا الل (05)

 اودجي ال مث » ملص ينا فصو يف لا هلا لاگ اكامهنم بحاو لکا 'وضري ءاضغب يمقي مامآ وه ملات کو يفاقلا محب ىر ال ِنْيَمْصَحلا نم دحاو لك نأ موللا نمو . ءادهش وأ اصح اوباك ءآوسو هع رب وأ

 هلضفب نورت, ةءادعأو هءايلوأ نأ ىتمملا لصاحو « “يل اولسي و ”تيضق ام اجرح مهسقنأ يف
 هك نوضاَر

 3 ةفورعم ليج مورلاو س ( ةيئاي ةي واو ) سأ ارا يهو قماح حج تاماهاو ما ( بیرقلا) «هء»

 دحاولا نيب سيلو يسرافو سرق هلتمو « يجو يز » باب نم يورو خور يسراقلا لاق يعور مدحاو

 يأ ینمج نم مقثو هنم متتاو س اها الإ حلاو دحاولا نيب نكي لو مسو ةرمت اولا اف اك ةدّدشملا هايلا الإ حلاو

 ءيش يآ نم ّلقملا وهو نيملا رسکب د دبع عج هابعألاو = « ةمقتلا هب ل اح » لاقي . ةمْقَتلا مسالا البقاع

 ضعب يف مهنع علا وفع ىلإ ريتي ( ىنعلا ) وريغو ليد نم ماقتا يأ «. » ءوقلا ءابعَأ تلح » هنمو ناک

 كلذ لبق هدوجب مهينع مَآ نيذلا نم اوا عم مجم متقی و مهقانعأ بقي لوقي مهيلع هلّطفتو بورحلا

 مهسؤر برضب مهتم مت هل مضر رتب همست اورعك ا يآ
 ومد ليقو يد هلصأو مد عمج ءامادلاو = هيلا ةعتص ًاقورعم هالوأو "يدايألا (بيرغا) «هذ»

 مهيلع اهب لّضفتي يتلا سن نأ راک ( ىعملا ) ليقثتلاب مد لوقي و ايم الي مهضعب و . اطابتعا هال تهد
 وريغو مد وحي لاّيسلا ءيتلا ىلع ىلطإ اق زرا ىلع قلطإ نايرجلاو . برملا يف مءامد نيب ليست دامد

 معتلا تلخ . اوج باهر يأ « ضايق لجو » موق اذه ومو . هصافأ "يأ قزرلا هيلع ىرِجُأ ٌلاقيف

 اهصيفو امنای رج لجأل ءامد
 رهقلاي هو ةطالّسلان زم ةردقلاو رهقلا هيلع هل قلطأو هيلع هيلع يأ طلق هيلع هعاس ( بی رغلا) «ه۲»

 لوا هدوم تاغ يأ ميلتتل ًةيفاك م هلع هنن تاكل مييلع طاس وهو مها هس د در لول ( ىنملا )

 ٠ هلع يأ وثملا هدف لاقي اك اذهو ًايناث هفيس مهبَلَع مث

 نم ًاضيأو . ةّيمجملاب حصفأ نإ و “يرعب سيل نم وهو مَحْعَأ عج نومحيألا ( بيرغلا) «ه+»

 ربي الو بلي ال يذلا ُمنَلا و يع عج ُةرِعَألاو - برملا نم ناك نإ همالك ن الو ٌحصقب ال
 مچ حرعلا (؟)  بكع نآرملا 00



Yىلوألا ةديصقلا  

 هاظملا ن تقلد اذإ الإ ميناطلس يف ءاظملا رمل نأ (05)

 هبآلا همس تنينّتلا ىَصْوَأ ىلا تلا هنأ قراطبلا لمَج )٠٥(
 .٠ 5 8 چ 2 ٤ِ

 هاما هب ْتَدِبَع يا بغ هير نم ایج ىأر ع (هد)

 اجها شو ديعولا ىَشَمو ىدا حامد نِماورَصآَقَتَق (ه1)

 ىلع نيل ني رفاكلا ىلع ر اظيلغ مهناج يأ » ° نی رفاکتا ىلع رع نونمؤلا ىلع لذا » لاعت هلو هنمو

 E يضاملا يف حتنلاب ءابإ أب بأ نم َماَضْي "نأ یاب يذلا هلّبّألاو - نينمؤملا

 ذارماو لظي ب "نأ ىبأي يذلا ملا مهتدش رسكُف ءايوقأ مجعلا ٌكاولم تناك ( ىنملا) ما يأ ذاش وهو قلحلا
 مورا كولم مجملا كولي

 2506 نآَطلُس مَع كل شل يواّبع ناو »یلامت هلوق هنمو ةردقلاو طلستلا ٠ ناطلسلا ( بيرغلا) «هء»

 فد نم ديورلا يشملا فيلدلاو . اَور تمس كلا ينو تمّدقت برملا يف ةييتكلا ىلإ ةبيتكلا تفلدو
 Î : ةفرط لاق وطللا براقو يثم اذإ (ض)

 “> لاا اك الو ساتلا بهرأ مره نم ةفلاد ثييكح ال
 نيذلا كولملا يم مورا كولم تناك يأ . محلاثمأ مهب راح اذإ الإ ةردقلا ماظملا وللا لذت ال ( ىنملا )

 اوردقي ل نيذلا ساّبملا يب فعضب ضر رعاشلاو . ةردقلا يظع مهلتم وه يذلا عملا لذ ”ةميظع مهتردق 0

 «* لقي یاب يدلل "نا » ملوق لث اذهو . « م« املا يب فمض » رک د يف انبي اک مورلا عافد ىلع

 فال ةرشع هدب تحن مورلا داّرق نم دناقلا وهو یت دب رطب . عج ةقراطبلاو قراطبلا (بي رغلا) «ةهوهوم»

 هيلع انلخدف » لقره ثيدح يفو َةيرَمُم ةّيينأل نيتأم لع وتلا مث فال ةسخخ ىلع ناخرطلا مث لجر

 سم ڈقتو دنع بصنم وذ وهو اهرومأو برحلاب قذاحلا مورلالهأ ةفلب قي رطنلاو“ 76 مورلا نم هتقراطب هدنعو

 اوذخ » لاقي « برملا » هضیفن ىلع ًالم ثنؤي و حتفي و و هطلاص اذإ لاسم هملاس دقو لملاك [ ملسلاو

 مورلا داو ليج ( ىنعملا ) « ينب راح نمل ةبرحو و ينلاَس ن ن مليسأانا » هنمو . ۽ لالا اضيأ مسلاو . « ملتيلاب

 هاملعلا هب تدهش ام ةجيتت ماج َدَعأَش ىتح هومصاخي ال "نأ موصوأ ہال ناك يذلا ئاللا وه “ملا نأ

 ومزع ةوق نم
 اؤخأ اذإ كلذو تلءاضت هّسفن ترصاقتو هع فكو ىطتنا رعألا نع َسَصاَقَت ( بيرغلا ) «ه۷»

 ٌديعولاو در وهف يدر (س) يدر دقو الخلا 'ىدترلاو س ًقوخرصأَقتو رغاصتو دعاق هصخش

 ليفطلا نب رماع لاق رهخا يف دولا دع او رشلا يف دايالاو

 اچ ةيابلا )لج دئارفلا )١( (كلاتلالسملا) ةمدقملا () 55 هنرط (©) دج نآرقلا (۲) وك نآرقلا )١(



 e ىلوألا ةديسقلا

(0A)ياراغ هب لد ال سلاو تم نع ديم س لاو (  
 يملا د

 واک رش 'مدنع يارا يذلَو ئدولأ ُدْيَح هلأ يف اوكرشُي ل (ه9)

 (قل) اوككشي مل (فلأ )
: 3 . 0 

 يدعم ناو يداسإ افلخألا هلو وا تدعوا اذإ ياو
 0 5 5005 ناب ار هر وعر تسع مين سين ع
 نطوم اہنال برحلا جايطلاو رصقلاو كلاب ؛اجيطلاو -- رال دمتم تبشف اهدقوأ (ن) رانلا بشو

 ذقنأ ام دمي هتقلاخم نع ارپ تا ( ىنلل ) « مهني حلا تطيع » لوفت ب و هرات ءيا جو. ضف
 اهو . مهعانمما ميني مل ثيح مهيد نع اومتتما يأ ْبرَحلا تماقو راذنالا تقو تاقو هنكح تولا

 8 52 ےک ھر 5
 « ق نم مآ نكت مل اہنایإ انت مق ال موي » یلامت هلوقك

 ناك اذإ زوجي اذهو لاخلا واو نع رحم وهو لاخلا م مقوم حقو « ءاواغ هب » هلوق ( بارعالا ) «ه۸»

 : رعاشلا لوق يف اک « ملا » انيه وهو لاخلا بحاص ىلإ دئاع ةلجلا يفريمّلا

 اوس يلع يزابلا مم تجرح اهنركت وأ ةدلب يتركلأ اذإ

 اذإ هلملا ”نتسانم ليسل طيسلا ي'رج م صوم ثركسملاو لدعو هع لام (ض) قيرطلا نع داخ ( سيرغاا )

 « 2 یعرقلا تح ةلاصفلا تاتسا م للا سو . طاشن نم اراب ذإ و ًالابقا ادعو صمق نسرفلا نتساو بصنا

 دحاو نكس ىلع“ نالع ماقتسا لاقي ”ةقي راعلا کا نتسلاو دايس اًبص هيلع هّيص هيحو ىلع ءاملا ترسو

 د آل ینم وللا ىلدأو ربلا يف اهلسزأ اذإ ل اق كلدكو اه ريل اهبذجو اهعَر ت (ن) وللا لدو -

 ءاولغ يف هلو كناولُغ نم صح » لاقي" هتعرسو هطاشنو بابشلا لوا ًاضيأو يللا ماللا نكتو ءاولغلاو

 برض (ىنعلا) ىلا راحو هباهذ يف مرا مهسلا اللغو . عفت راو َداَز اذإ لغ ( ن ر ) يتلا الغ نم « هبابش

 هدر نأ دحأ ٌردقي ال ىرَج اذإ ليسلا نأ أ ةدارمو « للا یا مک امال ن م هلوخا ام تيبلا اذه

 هلوقو . هيجو نع ةف نأ دحأ عيطتس ال ىدلل رواجو هباهذ يف عغترا اذإ مهلا كاذكو هارحم ن

 مهسلاو يأ « ءاولغ هل » ةرابعلا لصأ نرركي نأ نكي و . بارعالا يف اني ا لج « ءاولغ هب »

 ليسلا ٌجاردأو هيلع ردقي ال امل برصي د اردأ ىلع ليسلا دري نم » ۾ لثلا نم ذوخأم وهو هلاواغ لدي ال

 6006 رودملا ىلإ ليسلا نم ميسا + اض لاقي و هي راجمو هقرط

 كرشُم وهف كي رش هل لمج هاب كرشأو هيف هل اکی رش هلعج هرمأ يف ًانالف َكَرْشَأ ( بيرغاا ) «ه۹»

 يأ لاب نوكرشي مو ىرولا ريخ نَا نم زمملا يف اواق ايف ادحأ اركرشي مل( نعل )رشا مس هلو بي

 چاپ دئارملا (2) ( لالا لصق ىف ) ىسرلا (۴) چچ نآرفلا () نالا )١(
 چا دتارملا (3) کج دئارفلا )٠(

O 



 ىلوألا ةديسقلا 0

 ةاقتحلا ام َكاَرْذَأ ف ۴ ادق هلن ترک 2 اڌو 5.9

 ِءاَرألاَو منار هُديِدَعَو دونو ةدوُج يرثش هللا يف 05)

 هاتإو هل لوح انأاكف هئيطت كوالا لود ىر اتوا (00)

 لهآ ىمسي دقو «“ ةا تلاث هللا نأ اولاق نيذلا رفكدقل» زي زملا لي رعتلا يف ءاج اكةئلث ثلاث هللا نأ نولوقي
 ديشرلا اهب حدی ةديصق يف ساون يبأ لوق يف ءاج اكنيكرشملا باتكلا

 © لضم 1 يتلا فطنلا كفاختل هنأ ىتح كرشلا لهأ َتنَحَأَ
 رجلا فصو يف ىرخأ ةعطق يف لاقو

 هيل سيب ع

 2 افاط تنس موركلا تانب نم ةع
 “روکا نم 'یداہت انئَتَأ ١ نيكرشملا نم خيش ليقع

 . لالا بر لاما يذل لاقي 8 ربلا بر ةبرلا يي دارملاو رملا نوعيبي اوناكب اتكلا لهأ نأ روهشلاو

 «ةيربلا يذ» هلوقلوقي نأ لث اقل سیلو يسيح رمأ اذهو  ءاکرش هل اوامجو ًاكيرش 5 ٌرعملا اوامجي 1 ىنمملا لصاحو
 ايف كيرش زعم سيئوهلاوحأو هفاصوأ يف ضمب كيرش مهم سانلا ءالؤه نأ دنع يأ ةيربلا يذه هانعم
 باتكلا ”لهأ انه اه نيكرشملا "نأ وهو لوألا ىنممل ديوي تييلا اذه ولتب يذلا تيبلا نل لئاضفلا نم هاوح

 كلذ ةداهت يف ساون يبأ لوق قبس دقو
 يأ كي ردي امو كاَرْذَأ امو  هريفو هيلع « ههر ( ض) رمألا ىلع « هر ( بيرغلا) <60

 ُفینلاو س « یک رب عل كيرذُب امو “ردقلا ةليل ام َكاَرْذَأ امو » هنمو كع ءىش يآ وأ يرذت ام

 نم لك ًاضيآ وهو . ماسالا نيد ىلا , نايدألا راس نم لام هناك هيلع تباتلاو مالسالا ىلا رل إيلا حيحّصلا

 فينملا ليقو . « 7 این جارا 2 تاو | نأ » لات هلوق هنمو . مال السلا هيلع ميها اربا نيد ىلع نک

 ىلا ةدحاو لك هامدخ ليت يذلا وه تا لج رو لج ج لا يف ف فنا نم هلصأو ٠ نيد ىلا نيد نم ئاما

 رعاشلا لاق قتلا ًاضيأ فينحلاو . اهباصأب اهتخأ
 فىنح کب روج ال قيرط  اتیلا كيديس نا حلس ہرا ٤ ترس

 « الم ًامينَح ناک نككو » وع جالا وهف لسلا عم فينا نآرقاا نم_عضوم لک يف تايلكلا يفو

 اوکر شا مہأل یراصَتلا نيكرشملاب ىنَع ( یمملا) 5 ل ائينح د وحن للا وهف هدد رک عضوم ل لک يفو

 نيماسملا لاح نوكي اف اهر هلضنب ىراصنلا “ةا اذا يأ قياسلا تيا يف كش اكساب

TYدَعَا نم و لامل نم رها تداولا هتددعأ ام وهو ةدلعلا ىنعي ديدعلا ( بيرغلا )  

 اہل نآرقلا (4) ۲۸۷ ساون ويأ (۴) 4+ ساو ويأ (۲) پاپ نآرفلا 0
 تايلكلا (4)  ناسقأ (7؟)  بملبتم نآرفلا (ئ5) هين نآرقلا («)



 te لوألا ةديسنلا

 ءاتسإلاو خابمإلا ةأر هرصَتب هامّسلا هو تلر 0
 ر يآ

 هاماَدلاو هامادلا ىف ُرْرَملاو  ُةدْنَسَو رادلا ُتلَقلاو كلفلاو (16)

 هاَرْيَقلاو ءارْضْلاو ساتلو ابهرت ىف ُماَيَألاو ُرْمَدلاو (1)
 (ط) كللنو ( بلآ )

 نم بلقنا لو 3 نامزا لاَدو س ْهرَصْحَأو يع يأ اذكر مأل هّدعأو . اإ بحأ نم بيلاك ةدادعإ

 ىدخإ َلَوادُت نأ برملا يف ةجارتك مستفلاب ةلوّدلاو اذكب ايالا ,تلادو ةلوّدلا هل تلاد لاقي . لاح ىلا لاح
 ۔ینلا راص » لاقي لالا ىف رضلابو ليلا مجلو . « ةلرلا مهيلع انل ت 'تناك» لا . ىرخألا ىلع و نينا

 . دحاو ىتع ناتفل ا ليقو . ”لوذلاو تالوتلا مججاو و اذهل ةترمو اذهل هرم نوكيف نولوادتي يأ « مهني هل

 6 سانلا ن , اوان ميلا تلت « لا ل رتا يفو

 يرعملا لاق هدارزوو كالا هسايسلا باب رأ دنع

 اود نط اه کلو اياعر ريتك اوناك تآلؤدلا تماد ولو

 . عجل او لمعت وهو ةيشالا نم مهريغو ءامإلاو ديصااو 0 نيا كاطعأ ام لوخكاو --

 ماعر ( ن) هلام لجرلا لاخو . هايإ كلمو لَم هايإ هاطغأ آلام خو . لئاخ دحاولل ليق ايرو

 قي راجلا تاو . يما اهثريغصتو . ا 7 ةيلاو كولا يو أ ج هلمإلاو - هب ماقو هتاسو
 لامل و ركاسلا بو لاومألا لب ن مب ( ىنعملا ) ةمآ تراص مآ (ك ساس ض)
 انک هلأش ناک الو لجو تبع هليبس يف وهو ا هلل يأ . ىلاعت هلل ملا يت ءارألا

 لوألا تيبلا يف لاق ام ةدابش ”دنمضتي يناثلا ”تيبلاو ةءاماو هدي مهن اک كوالا ةةتعاطا

 ةلوّدلاو .« بون ٍبَقْعَو لود وذ 'رعدلا » لاقي و «

eggهنأ ةلاس رلا يهو كولألا نم ةزمطلا ميدقتي ام أو كلم عج "كاللا ( بيرغلا )  

 "تلت نأب لامتسالا ةرثكل ةزمهلا تففخ مث كالم ليقف مالل رتمرقو تلق مث لات هللا نع ةلاسرل بب

 ا تكئالمو ةکتالم اولاقف ثبت الل ءاملا اودازو هيلأ اهوُدر ةهومهح أملق كيم ليقف تفذُحو ماللا لع اهتكرح

 رعاشلا لاق س تالا ايما ایرو
 e و و

 بوصي ءامسلاوج نم لار كالل نكتو ينإل تسل

 دحاولا ىلع عقيو ثنؤيو ركاذي ةييفتسلا رمضلاب ةكللقلاو — ءاسلاو رحابّصلا ىتمي هامإلاو حابصإلاو -
 , سل ةيظعمو ٌةرادتُس ءىش لك كفو رادتسا اذإ ةيراجلا ”يدن كلف ملوق نم” كلقلاو حلاو نينثالاو

 حاسملا (+) چ يرملا (۲) چچ نآرقلا 0)



 لوألا ةديصقلا 3-5

 هانْلاو ىلا ناطيسبلا كلو برامل رقم الو يملا نبأ 050
 55 2 جدا رو سا عمخ 1

 هاه حايرلاو كرا يرخت ًارخاوم تناشنلا يراوتا كلو (19)
 هارذع اکو تاحتاّتلاو لوم اکو ثالماللاو (۸)

 ىلع ٌديعسو لوألا ىلع ٌدومسم وبف يش دص ةداعس ( س) َدِمَسو دعس دقو سنا هطيقنو نمل مسلو اديان

 تیب و ةيتاكم'و ابتا دع وع دحاو ىنمملاو لومقملا ةغيصب ةرمو لعافلا ةغيصب هرم يتأي ظفللاو يناثلا
 يدوألا ُهَوْهَألا لاق ءالض ىلع رحبلا ءامانلاو  ةريثك" مرئاظنو ثومعمو “ماع

 سودا نولك "نول هنود نم يشتم .امانلك ليلو
 اهترضحلا ةامسلا ةارمتاو - املج ةقانلا لحفلا مأدتو ءيش نم كاطغ ام مأدلاو ه رغ "ربلا ةمأدتو

 هلرشحلا تلظأ ام » تيدحلا ينو -امسألا ةلغ اتبلغ ناتقص . رابغلا نم اهيف ا وأ اهنول ةرمغل ضرألا ءاريغلاو

 حِصاو ( ىنملا ) رد يبأ نم ةجل قدصأ هاربغلا لق الو

 یڑٹلاو س اهل سا ةمساولا ةضي رملا ضرألا ةطيسبلاو بكرا فالخ طيسبلا ( بيرغلا) هدد»

 يهو مب رأ ءآمدقلا دنع ”يصانعلاو امهم ةكرملا ءايشألل ناَرّصْنُم امهنأل ناطيسب ءالاو ”يرثلل ليقو ضرألا

 خضاو ( ىنعملا ) ناك نألاو ّماوملاو تاّسفتسلألاو تاَهمألاب سنو ضرألاو هلملاو اولو ٌرانلا
 انبه يهو ةبراج عج يراوملا ( بيرغلا ) يراوجلا نم لاح « ارخاوم » هلوق ( بارعإلا) «<7»

 للاعت لوق هنمو مالعألا ن نم ٌعوفرلا ثلا . .عولقلا تاعوفرملا تاقتا س ءاملا يف يرجتأ األ ةئيمسلا

 ءى رق . تاعونصلا وأ عولقلا | تاعوفرملا نفسا سلا يأ « لاک ر حبلا يف تاّشنسلا 'يراوجلا هلو »

 هللا ًاشنأو . هدأ اذإ ءيشلا اتنا نم جاومألا نكشنب' ياللا وأ . عشا تائفارلا يأ نيشلا ركب تنل

 مملاب ءاخلاو س اهيرج يف ميرلا لبقتست ياا وأ وص عم هللا ف رن يتلا كللطلا ”رخآوملاو هقلح قلطا

 ك١ وْخروقوْخر (س) ةيثلا و 62 هاذ هرأب ير » ىلاعت هلوق هنمو ريش كرت اليا نيا علا

 جاومألا قشن و رحبلا يف يرجت يتلا ملا كلو ( ىنعلا ) ) ءيش ل أك نم شما ثم وځراو وخر راص ةواخر

 ءاخر حاي رلاريصتف ماسالا رمأي يرجت نسا هذه نل فصاوملا اي رلا اهييِصي دق نفسلاو ًةنيللا حاي رلا صحو

 ٠ بيرغلا حرش فان اک سابتقا تيبلا ينو
 ايف بكر نما تاجتانلاو . رحبلا يف لوم اهلك نوک مم دونجلل تالمالا يهو ( ىنملا) هدم»

 قبس ام يف ثريظن اهرب ل اهعون نم ةميدب اهنوك يف « ءارذع د هلوقب ىنك- اهلثم بكتب ل ءارذع اهلك نوك عم
 ريظنلا ةاعارم ةعنص تيبلا يفو . اعل يأ« هارذع لمر » م ملوك نامزلا نم

 چچ نآرقلا (4) ٠ چچ نآرقلا (ج) چچ ةيايثلا (+) حاسملا (0)



 فم ىلوألا ةديصفلا

 اد

 هالغ تاک: iF يرجو تقبس وس نأ ىلا تاّيجوغألاو (ة9)

 هاجت ثحتسا اذإ ابال ت اا تاعاكلا ثا ارئاطلا (9/0)

 هاليْعْلاَو نيل ءايركلاو  اهتايكل ىغولا سمت يف ْسابلاَف (۷۷) 2 ا عرفا 2 e نم و
 (حم س ح) رمش (قل) مرص (ب) < (ط) تبع (فلأ)

 بسني ” رك “لغ وهو ۔ جّوغأ لاقي ناكل ىلإ ةبوسنلل ٌليملا تاّيجوعالا (بيرغلا) « هه »
 لاقو لاله ينبل ناك س رف مسا جوعأ يرهوڳا لاق « جوعأ تانب نم ناصملا هذه » لاقي هيلا ٌماركلا ليلنا

 لف برعلا يف سیلو . لاله يب ىلإ راصف همايأ ضمب يف كس يب هتذخأف ة ةدنكك جوعأ ناک هديب دب

 لاله ينب َراَص مث رارملا لک ٣ يبل ناک جوعأ » سرفلا باتك يف يحمصالا لاقو . هنم السن هك ا الو ربش

 لثلا يفو . رئلذمتو كلم دحاولا - هتوف تلکو انی يتلا ليلا يكاّدملاو تاك ذلو س« را
 سلا اک داو ر لع بلاغ وأ وغلا نم ىَدَلا ٌزواحتم يأ © الغ وأ الغ تايكر دلا ی

 صخو . .يش اكن م لا اضيأ يذلا . ندبو نسا لجرلا ىك ذو . سلا يأ ءاكذلا لا تفل ر

 (یملا)لبالا نم فاذا لثم يور ذلاو نيب ليقو نسب حورقلا واع نآ وهو رفاوحلا تاوذ هب مهضعب

 ليلا هذه لثم يرجو ةقباس نوكتال فيك اتات اذا ك ريغ ليخ قبلت يت يتلا ةيجرعألا ليلا كلو

 ىدملا زواحتم ديد

 ةاعتساو وها ءاملا يف ميزسلا را حلاو .٠ _اهيرج ىف حبست يتلا ثاحباسلا (بيرغلا ) « » 17٠

 ماقم هيف فصلا ٌماقت دقو ميرس “يأ اس سرو ٠ لمعلا يف باهل ةعرشسو سرفلا يرجو _موجنلا “رل

 ليت نب دايز لاق اک فوصوملا
 دق جاس وأ وهاس هادكرج ينضِراُم ودعا یتم يرعش تيل لب

 هيلع هّضح يأ یت ییز م لس تعاد - قع و عرس اذا هبت ( نإل ابن نم ةعرسلا ٌتايجلتلاو -

V1»رایو د 3 ساب هيفا تيدحلا ا أو نيولاو برملا يف ةدشلا سابا (بيرغلا)  

 *تاحلاو رَحلاو - ديدش يأ * شب ةباذعو عش يأ ب وهف برحلا يف دعا اسأب ( ك ) لجرا

 قغولاو سم سم وف لاتقلاو ٍنيدلا يف صو دعا اخ (س) لجرلا ح سو . ةعاجشلاو رمألا ي ٌةَدشلا

 ىعولا لثم وهو ممم م و مهن وص يأ « مغو موقلا غو تعم لاقي ةبلجلاو توّصلا نم امف الل برملا

 : رعاشلا لاق ةلمبملا نيملاب

 چ نآرفلا (4) دج ةلاخلا (ج) بهم دئارفلا (؟) ٠ حاصلا 0(

 و



Aىلوالا ةديسقلا  

 ةهةيح ج وللا عَ e غوا َمْوَي هرو َنوُرِدْصي ال (۷۲)

 اوِماَضْأَو اوُئَلْظَاَف سونقلا تحت اشي فوثألاو يلاوتلا "مش (۷۳)

(V2)هاوس عوردلاو قمالتلا ىَتَح ارهاظُم ديدألا ىلع بط ارش  

 ليت ىلع ندا ممم هيناجب شومخلا ىغو ناك 07
 مويل 'هتعاحش يك وأ ةصيااو عورتلاب اهرتس "يأ هنن ت کال هن يعم حالسلا بالو اجشلا کاو

 : ریت لاق انگ ایگ (ض) ت داہش یک و . ءاقلل

 حشاک كلذب یری نأ ةفاخغ يضم انأ ام سالا یک اليو

 . ماكس ج ةقيقما ق اك الا بأ لاقو . ةاّضقو ضاق لثم يماكلا اوي مهن مهنا < هاك ييكلا مهو

 كلذ اوزاجتسا امّناو نرولا اذه ع سي ال ليضو ٠ یکم ج اکا نووتيف :رابلا يف نوزرحتی ا اهو

 ٠ ماعیأو متياولق اک ریاض هلو يک عجب يف هاك ا هج دقو“ ييلعو ملاع لاقيف اريثك ناكرت تش كايضو عاف نأل

 سرلا لياختو 3 2 هئالّمخ بوث لداسلا » يري رحلا لاق ركلاو بحيملا نسكت العا مشب هاليدلاو

 هاليخلاو ءايربككو اهئاسرتب لوا ةدشلا (ىنعلا) ئاخ وبف لاخي لجرلا لاخو رتخبتو رټکت لاتخاو يرجلا يف

 نرتخبتي و نريكتي نأ ن نوب قيقحو مهن ادع ىلع برملا يف اوُدتشي نأ مهب قيقح ينعي نهم ٌردجأ

 ةر اب دودحلا ءايملا عصي اعلا مدي 5 ةبيصخم الا اهتروحن نوجا ال ( ىنملا) « 2ع »

 يره' حلا لاقو . . مالعأ ر ات یر تالو نا تو تا مج تلا (بيرغلا) « ۷۴ »

  انقلاوبف ابادد لاف ناك ن اف ًاليلق ةمرألا فارش و هالعأ -اوتسا حم فنألا ةبصق يف حا اترا مشا

 رکاب سنق عج سونقلاو - نانا يلام ينا متا ر وأ هسأر وأ ةانقلا ىلغأ يهو ةيلاع مج يلاَوعلاو
 ”يدمألا ءَرفَألا لاق . سا سا ىلغأ ًاضيأ وهو اه“ لم ليقو . ديدحلا ةضرب لعأ وهو سنوقناك

 000 للا تحت ماها رضب نشأ اونَْحَأ دق دوا يب بأ

 ٌدوسا َديدحلا ”نأل ديدحلا ضب مهبل ببب اواظأو فرشو ةعفر لهأ مهو لولو مهتلمر ( ىنعلا)

 دنع هب حدي امم فنألا مت نا ٍلعاو اه رش نوفاخيال مهمأل برحلا يف مههوجو ققالطو مرتد ببساوعلضأو

 قدزرفلا لاق ةضرلا نع ةيانك وهو . مع ركلآ ةننألاو وذ ديسلا يأ « نينرملاو فنألا مئا وه »موق هنمو ب برملا

 هنع هللا يضر نيدباملا نيز يلع مامالا حدم يف

 يس هئينرع يف ورا فک نم ”قبع هصر ”نارريخ هت

«ve»نيب رهاظ ( بيرغلا ) « ديدحلا » هلوق نم لاخلا ىلع بوصنم « ًارهاظم » هلوق ( بارعالا )  

oقدزرفلا (5)  باسألا 1١5 )٠( یر را 6 ترقأ جز تاق 9 عاملا  

(TD, 



 ۹ وألا ةديصقلا

 هاتوملا لنا ايف هالمتلا لقا ع ىلع الرا اوت اوُمنَقَتَو (1/8)

 ِهاَّضإ جموع قوق اکو قراَوَب فک ألا قف امتاككف 0800

 انوا اپا ىرخألا قوف امهنم ةدحاولا سبل نيعرد نيب رهاظو قاطو امهنيب ( َقراط آر راهظَو ةرهاظم نيب وٿ

 هالع اذإ تيلا قرف رهط موق نم نوک نأ زوجي و ٌةرييظ اناف هقنواع اذإ الالف ٌترهاظ كلوق نم هيلع

 : ريهز نب ءاقرو لاق

 ردبَأ لوجسلاك هيلا تخ  دلاخ لكلك تحن اريح تمار

 02 لا ثيدحلا يم نو ةدلاح ةببرضأ موي يني تلف

 اذه يف اه » لافي للا هاوّتسلاو س هلك ةبسرافلاب وهو ليخد ُرشحلا دليلا وعو قمل مج قماليلاو -

 ريغ ىلع كلذ ”لكو  ةيساوسو ساوسو هنا اوسأ محو عيمحلل لاوس مهو نا« آس تلق تنش ناو « ہاوس رعأألا

 ليج يف نحن اغإ و » ةيبنتملا لاق رشلا يف ةيساوس م لاقيأ ثلا يآ لاقت ال ةساوس نأ لعاو . سايفلا

 ماب عر طرا وه يذلا ٌمونلا يف عردلا ديدحلاب َداَرَأ ( ىنعلا ) موللاو ةا يف نيواستم يأ «

 سيلي" امو عوردلا نأ ىتح رخ آلاب هدأ امص ديدحلا ىلع تيدحلا اوسيل مهما لوفي دي دلا وه يذلا سنجلا
 رخآلا نم اهدحأ ريقي داکی ال دحاو بيث دواحلا ةسفأ نء اهتحت

 ةسماوس

 هيلع 'يأ نق لجرو . اهيف لخد حاملا يف تقتو . بوثب یشفت لجرا حقت ( بيرغلا ) «vە»
 رسكلاب عانقلا كلذكو هيط#تو ؛ هرثسأ يأ اهتأر ةآرلا هب عشقت 7 ام اهرسكي او منقل . ديدلا هَ

 اسراف ر ديدملا ٌةكذ دالوفلاو - « اًهَعاتق ةأرلا تفدغأ » لاقي ةعنقلاو عنقملا نرم عسوأ هنكلو
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 وهف تنسو هنيع ْتَسِسَو الخ( س) لجرلا 3 ةتسلا ةعساولا نيعلا هالحنلا ةلقملاو س ذالوف

 يهو صوخأ وهف ”هنيع 'تراع اص وخ لجرلا صوخو ةقيضلا يملا هاصوخلا ةلغلاو دع يهو لمَ

 ضئرغي نك انس موق هناك ظتلا قدح كلذ لكى وهو ايت هرّصب نو ضغ”لجترا صواخضنو . هاصوخ
 تام مهنويع ىلا تغلب ىتح ديدحلا ضي مهسوؤر اورتسو ( ىنعللا ) سمشلا نيع ىلا هرظن دنع هّرصب
 سررانلانم ءاصوحلا ةلقلابتطاحأ دقٍض بلا نم ةعساولا ةلقلا نأىنمملا نوكي نأ زوجي و ةقيض راع ةمساولا مهتلقم'

V1»اقرب (ن) هىثل لا قري نم قرب و وهف ًالألتي ام لکو . قالا وهو قراب ج قراوبلا (يييرغلا )  

 نجلا » ثیدحلا هنمو اهآعلو اهضايبل قودلاب هيبشتلا ىلع ٌفويسلا ًاضيأ قرا اوملأو . ألو ثل اذإ قبو

 مكا قوف مهفويس نأك ( ىنعلل ) ّىضأو ”تابضأو ماضإ عجلاو ”ريدغلا ةاضإلاو - «ةقرابلا تحن

 اهنا من ن سل ناردغ مروهلخ ىلع . قوف مهعورد ”نأكو اهنامملو اهِضاّيَي ةدشل قور

 يلج ةياملا ) يللا ) ناما ©)



 ىلإ وألا ةديصقلا +

(WV)ءابَه هيلع لوقلممو كب  هقوف ٍصراَعَدلا دوُرْسَم ل  
(VA)اور قاق را مهضِيي و مط ماند ی اوق و  

TSS #مساش 43 - 

 ءابإو طحت هيف ميلف هيب نبا اي هللا ند تزّوْغأ (۷۹)

 هاقش كنم مولا فح ُلقأَو داس كني بالا ظَح قاف )۸٠(
 ( قل ١ ريمم ( فلآ )

 هب لصوي ام عرزتلاو صيمقلا نم وحو صْي رخو ع صراختلاو - ©7ذورسملا ( بيرغلا ) «بب»
 : ىثعألا يتب نبا دشنأو . ٌةَديَمُسلاو ةجبساو ةنلل ا5 ةقيجلا برعا! دنع وهو . رم ءيمراف سوي ١ ندبلا

 ؟اىراخدلا صيمقلا ضرع يف تاز اک 2 هدلج سو الاثمأ يفارق

 يفو هيوجن قرط ءامسلا نمو هطوطخ لمرلا نم كبحلاو شكو باتکک كا عهب نيتمضب كبُخلاو -

 ءوض يف ثني ام وهو ناخشا بش أ رابغلا حتتفلاب ءاّيطاو م6 ”كبُخلا رتاذ ءاَمّلاو » زيزعلا ليزنتلا

 لمع نم اولی ام الإ ًاتمِدَقَو » ىلامت هلوق هنمو ضرألا هجو ىلع ةروثنمو ةمطاس بارتلا م قاقدَو سشلا

 نمو لما یل ام لثم ًاطوطخ اهيلع ناك لحلا ةموظنم عرد لكن م ( ىنعملا ) «“*اروثنم ءب هانم
 ولن یاب تاک ادن ف هيلع ىرت لوقصم فيس لک

 َلَسَح يأ ًاقانعو ”ةقئامُم هقناعو عادولا دنع اوقات لاقي حالا اها و قناع اقناع (بيرغلا ) دو

 رخآلا قنع ىلع هيدي امهنم لكل مج يأ اقنتعاو ةبحلاب اخ وهو هممرتلاو هن ىلا ضو هقنع ىلع هيدي

 تایید راو - رخآلا عضوم يف ةقنامل او قئاعتلاو ىقانتعالا نم لك لمشتسا اجرو . اهوحنو برحلاب ران رمو

 0 » مهضعي مالكي نو . رجس طخ انقلا نامترقب“ اناكو ”يربمسلا ٌةأرعا يهو ةد ىلإ ةيوسنلا مرا

 رزاشطملا دض وهو ناي عج الاسك اواو شیلا وهو ضيبأ حج ضييلاو - 6 هنأ حامرو“ ندر

 ببس ضم نم مهّضم براقت ( ىنلا) م عيشو برش يرو اير (س) نبآلاو ءالا نم يورو ءاير يهو
 0 تراص كلذ لجألف حامرلا اونعاطتي نأ لبق فويسلاب اوبرا هيلا مهقايتشا ةدشل لاتتلا يف مهقناعت

 فويسلاب مث حامل مث ماهتلاب لوا رتا تناك برملا هنأ ْمَلْعاَو ىئتطع مامر تيقب و ءاور

 بآ وهف هضاب مل هابإ (ف) ميو - - ربك يأ یت اختو اطفت (س) لجترا طبخت (بيرغلا) هوه

 حضأو ىنملا يتب و رمل بت ىلا « ”تززعأ » هلوقب راشأ ( ىلا ) ةي يهو ةيندلا ىضري ال يدل يبألاو

 كتمقن نم مورا ظوظُح كلذكو ةدامسلا اهلقأو ةريثك كتمسن نم برعلا ظولفُح (ينسللا) «م.»
 اهمظعأ لاح نوكي اف ظوظحلا لقأ نم ةواقشلاو ةدامسلا تناك اذاف ٌةواقشلا اهلقأو ةرينك

 چپ نآرفلا (4) كيل نآرفلا (5) ٠٠١ ىمعألا (؟) لب حرصلا )١(



 ۳۱ لوألا ةديصقلا

(AY)ةأاضق وهف يعأرلا تيار اذإَو م ومف يملا تشعل اف  
 >P ل 7 5 فلار

 هاواللا ةبزللا كنك ديو هناوأ لبق ضو لادن وكي (80
 ءاقنأ الكف تاركا يف ىررلا اهنا كني كئاذ تافسو (80

 (حم س حس سا ) كارت ( فلآ )
 02 س

 يلذهلا ةبالق وبأ لاق هيلع هَرّدَع (ض) توما هل هلا ينمو انيل ر رقم هنأل تولا بلا (بيرغلا) همح»

 290 يالا كل يني ام ينال ىتح هلأ فوس ءيشل نوقت ال
 أَو تولاك ءادعألا راش يف كشيج ( ىلا ) « ةيضقألا ةذرت ال هللا هاضق » هنمو کلا هاَضقلاَو س

 ا و قتلو ةعاس نور آتی ال ماجا ءا اًداق »یلامت هلوقك در الاهالكو ءاضقلاك قونملاو يضملا يف

 هبل مجلاو أ طخقلاو ٌةدّشلا قب نالاو - لدعو هنع لام قيرطلا نع داح (بيرغلا) « مع »

 طحقلا يهو سلا ةدش ىع 4 ب رل هتباصأ » لاقي فیض “يآ 3 بزا شيعو يازلا نيكستب * تابلو

 ٌةدّشلا يهو يكتم ياللا نم هالمف يهو ةديدشلا ءاواللاو س دحاو ىنعمم اهلك بلاو هَمْرْألاَو ب لاو

 لع رصف ٠ تاب "ثالث هَل ناك نم » ثيدحلا ینو . هتدش يف يأ ستيملا ءاوال يف مم لاقي . شيعلا يف

 هجا" تّانلإ » لاتب أطبأو اعيع قاضو سلفا ءاتلإ 'لجرلا ءاتلاو « راتلای اباح هل نك نهنلو اوال

 ريهز لاق ؤطبلا يللا يف 'اصألاو
 مو دمي راثلا تفرع 0 ةحح نيرشع دعب نم اهب تفقو

 مقدني و اهنقو لب قرشو اهضاير راَونَأ وهرتف اهيلع راطمألا لوزت لبق ضرألا يبحي كدوج ( ىنعلا )
 ٌديدشلا طحنلا ككلُش نع

«AF »ئاسا ةتاواعماو ياما مجلاو هرييعل ضرما رعوجلل عوضوملا طفلا وه مل ( ىلا )  

 مسو هلصأ ليقو هلوأ يف رلصو ةزمهب اهنع ضوعو واولا تقذح وغنت هلصأ ليق ٠ ةفغخمو ةلقثم ء ءايلا تايثاب

 وح اهريغ يف تت و محرلا نحرلا هللا مسي وحن مخ ةلسببايف هثزر فدو ةر ولولا توب رامالع یم

 لوح * رخآلاو “ماج اھا نافلتخم نائيش اهو داوسلاو ملعلاك ف وصوم اب م موقي ام صلاها سا ؟تمسقأ

 وحن اهس فرو یس كنك كل اسا نب زاص كتاذ ىلع اهقردص ةدش ثيحب و"ةّيقيقح قیس اهأك كنانص نكل
 كلولملا اهس نوح يف كئم سانلا اهريمتسي تانسا هذهو تأ هبدارلا نأ سانا فرع « يكل » ليق اذ

 ةينآلا ةديصقلا يف هلوق اذه لشمو . راع كريغ ىلع ةقداصو ت هقيقح كيلع“ ةقداص تافصلا 8 ىلا ”لصاحو
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 ( Oلاپ تآرقلا 5 ناسللا  (e)تاقلملا (4) أج ةيابللا ٠٤



rىلوألا ةديصقلا  

27 0 
 فلا

 ءالآل تلف كلَ ٌراكف ألا تقذف كيف ماَعْوألا تلاَج دق (85)
 هن

 چ م سو ےس

(Ne)ءاوتألا تل تيحتساو دادفألا علل تداقناو هاّصنألا علل : كشندق  

 (اهريغ ) راسمالا ( حم ) كالمالا (ط) (سمر (ط) كيف ماهوالا تقدف كق ماهمالا تلاي دق ( ىلا )

 “يقل ةبربلا يلي يذلا لكو كنم ىح < ءامسأ انا الا

 7 ةديصق ل ىنعلا اذه ىلع دازو

 اتل هل اهاتيسح ىتح  هلاممأ نع اج دق يذلا اذه

 يرتحبلا لوق ىلا ةراشا « خلا كتاذ تافصو » هلوق ينو

 “تاع كلم ماندجو  اهئامسأ موقلا لحتتا اذا

 ركاسملا فصو يف ىنعملا اذه يف مات يبألو
 “2ے اهل ىتدألا لاح ئا اإ اهتساحم تدع نإ كما اهرامش

CAS »إد عج ءالآلاو - ضماغ يأ“ قيقد ءيشو . هنع رخص ءيشلا نع +يثلا قَد ( بيرغلا )  » 

 نع موقع 'ترثصَق ق نكلو كنأش يف سالا ماهوأ ”تفاط دق ىلا ) ةمستلاوهو « ىلإ » و«ّلأه و

 مابفألا ةقد نيب ٌرعاشلا ل لا . وأ مڌ اهب طيحي نأ نع ربت کنن نأ لالاو هتقيقح رُرصت

 منال للجو
 س م یقلا يحلل موجولا تدعو » ىلاعت هلوق هنمو . لذو مصَح آونع (ن) هل اتع (بيرغلا ) « ۸ »

 ام ام برضي نأ يح ال هللا نإ » زيزعلا لي رغتلا يفو هنمشتحاو هنم ل جَح "يأ هايحتساو هلم ايحتساو
 برعلاو . بورغلل لام متا وهو هون عمج هاونألاو -“"قبتسال 'يأ حاحّصلا يفو «؟ابقرف اق ةّضومي
 ةعولطو برغملا يف قلاب _مجت طوقس ءونلا لاو . فلي لو رطم هيف ناك اذا « +ونلا قص دق » لوقت
 يعمصالا لاقو . اهتم طقاسلا ىلا دريل راو حالو رَعْألاَنُُيَو قرشا يف هتعاس نم هلايحب مهن
 ءونلاو . دض طققسو قّمشمو وجم ضمن اذا لجرلا ءانو . انك دوني آن ترم نولوقيف هناطلس يف اهنم علاطلا ١ يأ

 رعاشلا لاق رطلا ًاضيأ
 <۵ نامر رو وف 237 يدني ءوت ”ةقياحس يلع تداح هل تلقو

 كدوُج لجأ كنم لَمْ ناطمألاو كرمأل ٌمضخت ٌرادقألاو كردق ةلالجل عشت رامبألا ( ىنملا)

 ۲٠ ماتوا (4) ٠۹۰۹ يرتسللا (+) تپ سلا (e کب حرملا 0(

 برقأ (4) حاحصلا )¥( مچ نآرقلا )1( کج نآر فلا 0



 pp ىلوألا ةديصقلا

 هد

 ءارخأالا كح يف تعيش ىض لا ىلع عرراتلا كيف تست ۸0

 هارمشلا َكِحْدَم يف ْتَمْكََع كب او باطلا لمف ىلا تنأ (۸۷)

 هكلك ةبورفلا اهات ىف هارشلا نم ةلزثم صعأو 0
 ( جس بر ءاشطلا (ب) (ب ) تقرت ( اهريع ) تبعشت ( حم س حس جلاس یقل) ( فلا )

 . كاضر ىلع .ةقفتم سانلا عيمج بولقو ( ىنعلا ) ةعيشلا ىوعد ىعّدا لجرلا َمِّيشت ( بيرغلا ) همح»

 عيمج بولق نأ ینا ن وکی ذثنيحو تقرفن يأ « تعش مشت » خسنلا ضمب ينو . كلح يف ةميش اوراص مهلك

 هار تبي مهفسب وقدام وهو ام كب مهلعف .ةفاتنع مهتبيع ةوحو نكلو كتم ىلع“ ةقمتم سالا

 اوناك اوس ساشا عيمج نأ ىنمملا لصاحو . ايبدلا كيني مصعب و نيدلل كبح مهتس أ. قام وهو

 ربجلاب كلذ نولعفي هادعألاو ءاصرلاب كلذ نولعتي هاقدصألاف كبح نور غا وأ ءاقدصأ

 لصافلا باطلا يأ باطلا لصف هنمو . امهنيب مكَح يأ نيمصللا نيب لصف ( بيرغلا) «۸۷»

 لات هللا لاقو « ؟”باطملا َلْطَفَو ةنكملا هانيتآو » ىلاعت هللا لاق لطابلاو قحلا نيب مطرافلاو

 ببطللا لوق وح اصيأ باطما ْلْطَقَو . درم الو هيف ةمحر ال طاق صاف يأ « "”ةزمف لوقا هنإ »
 اننبي همك انرَجَأ يأ « اننيب ايف ًامالف انمكح » لاقي . مك نأ هورمأ 'يأ مهني ةودكَحو -- « دب امأ »

 نا ينمي كنوحدمم مبنأل ءكل هارعشلا تراص اإ . كّدحو كل باطلا لصفو ةكسحلا لوقي ( ىنعلا)

 لهجلا نم منجي ام ةفالا يف ءاج اك ةكحلا نأل ءاكح اوراص ءارعشلا كحدم اَذِإَو . كىملا وه هلك كح دم

 كيلا ليقو . ديدشلا يرجلا نع اهمنمت اهنأل كلذب ت تيس ابرام نم اهكتص ااحأ ام وهو ةبادل كح نم

 ةقداص اهلك" تاقی رتا هذهو ءڈادسو ر رمأألا باوصو همضوم يف يف ءيڻلا مضو لیقو قملا قفاوم مالك ل

 ةدنس هل ذجأ ملو ةكجلا نم « سك » هلوق ناك اذإ اذهو اک ءاريشلا لمج يذلا وپف كحدم ىلع

 : ٌلوقي ت ثيح ةكح تاذ يأ ”هميكح ةئديصق ىثْعألا یم دقو من برعلا مالكي

 اق اذ نم لان اهلك دق ٠ ةميكح كوللل يتأت ةبيرَعو
 حدملا ىف اح نوكي ام نيب مت يذلا تنأ تيبلا ىنعم ناك حلا نم « تک » هلوق ناک ْنإَو

 موق نم اذهو كلك مكَشْلا لعأ نم اوراص كل مهحدم لحأل ءارعشلاو هيف ًالطاب نوكي ام نيبو
 اکا هانلمج يأ االف اَنمَكَح

 « ءارعشلا نم ةلرنم ٌصخأ » هلوقو ثرخوم أدتبم « ةب ورضلا اطاتمأ يف ءاكسملا » هلوق ( بارعالا ) هدهد

 "+ ىمعالا (م) 4چ نآرقلا (©)  ؟4 نآرقلا نى
"2 



۳tىلإ وألا ةديسقلا  

 ِهاَوَد َكاَذَو هاد اد يتق هليقو ءريتكح مالکلا اوُدَحَأ (۸4)
 هاَرَج كيل مم سلف ضر ةا كل صدم تاب اونا (40) e تک يلح كيرا سس هرم ا و

 ءاق َسوفنلا مَع اذإ ْدْيْخاَو تدا ةيربلا بار اإ 0 )4۱(

 ءاكحلا نيب قرف ( ىنمملا ) ءارعشلا ن م ةلرنم صحا رقب ورضملا !هلاثمأ يف ءاكحملا نأ ينمي د مدقم بخ

 يتلا محلاثمأ يف نوقداص داكسلاو حامل ًاقحتسم نوكي ال م مهحدج نوبذكي دق ءارعشلا نا لوق ءارعشلاو

 علا ءارعش 6 ىلا لصاحو ءارعشلا ةلرتم نم ىلعأ مهتزنم اذه لجألف قحلل ةقفاوم اہل اهنوبرضي

 نم يأ « مكمل رعشلا نم نإ » ثيدحلايف ءاج ام ىلإ ةراشا اذه يفو قباسلا تييلا يف رك االام م

 اهب عفتني يتلا لاثمألاو ظعاوما اهب ( ملص ) دارأ ليق امهنع ىطْتيو سلاو لهجلا نم عني اقان ًامالكر مشلا
 © مکا ینم يهو « ةكحلا رعشلا نم نإ » 'ىوريو سانلا

 نيب رض ىلع ءارعشلا مالك نأ ينمي ءارعشلا ىلإ حجار « اوذخأ » هلوق يف ”ريمضلا ( ىنملا) 9
 اود َكَحْدَمو ةبذكهنأل كاد كريغ حام نأ دارملاو اولا وهو ”ليلقلا راو دالا وعو ”ريثكلا اهدحأ
 ناك اذِإَو :اود ناک ًاباوص ناک اذ ءاكملا مالك نإ » هنع هللا يضر يلع لوق نم اذهو . قص هنأل

 « او ناک اط

 یلامت هلوق هنمو نيدتمو نيد وهف هل َمَلسَأ 'يأ یم هب نيدتو ةتايد (ض) اذكب ناد ( بيرغلا ) «و١»
 معدملاو - « هب نادي نيد ءاململا هب » مالسلا هيلع “لع ثيدح يفو « السال هللا دنع بدلا نإ »
 لیلا نعو . هلثم ًاهْدَم ههدمو هك + لو هلحدم یس ناك املا ات (ضرألا تحد موق نم

 یلاعت هللا هبجوأ ام ”رضرفلاو س ريغ ال ٌةئيطاو لالا ةنص يف الملا نإ ليقو . رضاحلل اطلب و بئاغلل ءاجلاب

 ضو اهتزوح اذإ « ةبشللا تطرف » لوقت عقلا ضرفلا ااو . ادودحو اعم هل نال هب یس هدابع ىلع

 سيلف مهيلع ضورفم كل مهحدم نأ نودقتس ( ىنعلا ) دنّيعو ٌءَرّوصتو هلق هظحالو هرّدق زك نالف
 هنوحدج نم زاوا لوصُح نوعقوتي ماف ريغ نوحده نيذلا ءارعشلا فالخب كلذ ىلع مهيِزاَج نأ كيلع

 ٠۱۵ نالف ينبارأ » ”ليذه لوقتو هرو يبي اسنم تیأر ار (ض) نالف بار (بيرغلا) «
 بير مجلاو اهجارطضاو سفنلا قلق لصألا يق يهو . ةمهتلاو كلا رسكلابةبيرلاو رحدلا فرص ابیراو -

 يلا تك دوره اأو . مقل يأ للا لا هرب نم يه ءارفلا لاق . ره الب للا ةيربلاو

 زمهلا ريغ اهلصأف بارتلا وهو ىربلا نم ةيربلا تذخأ اذاو لاق مت . ةيرذلاو ةيبنلا هريظنو . اهزمع .

 قلملا ٍرئاس نود ءاقبلاب هل وعدي ( ىنعلا ) “"ةثلثلا هذه ةزمع كرت ىلع برملا تعجأ ينايحللا
 ناسللا (4) گپ نآرقلا (+) ةغالبلا جهلا (۲) مچ ةيابثلا )١(



 e 3 وألا ةديصقلا

 هادف كاذب هل روبشلا مث ياهو ماي بش كيدي (۳)
 عسلأ) 5 8 5 .٠

 ها هيف يخآلا نيت لألف لذلك يخت لک لات هيف )
 دم لا انكأ هيق لوط 450(

 ةاقاطلا ىدتلا نڪ هيف هو

 ( لک ) ءاس ( یط) ٤ بلآ )

 نم وعو ٠ يبأب كيدفأ يأ ءاعّذلا نعم هب نودي رب « يأ ةكادفو يبأ كل هادف » (بيرغلا) «ةسودك»

 هدف ومت يدنا ضرع لالا نم یل اع ىدنلاو هادفلاو . لامعتسإلا ةرثكك اهلماع فرح يتلا رداصأل
 يناثلا تيبلا يقو . حضاو (ىنمملا ) كلادخ تعج هل لاق هسضنب االف ىّدفو لاب ةتدقتكسا اذإ هوو رشألا نم

 « نالا ويف لأ يذلا ناضمر ره » ىلامت هلوق ىلا حيملن
 ملص لاق هنأ ثيدحلا هتمو . أو هيلع ”نقما هلع لكوطتو لئاط ويف نالف ىلع ل اط ( بي رغلا) 8 »

 دارأ - نهوأ بنيز تنتاف دوس ٌنهتلاطف نلواطتي نممتجاف « ادي كلوطأ يب اقول کلو » هجاوزأل

 حتفلاب ٌلوُطلاو . ؟”قّدصتتو اهديي لست بنيز تناك لوطلا نم هتنلظف لولا نم ءاطعلاب ادي نك دما

 يف عضو ًانالف نالف لَو - ةعسو یغ وذ يأ هلام يف لوط وذل هنأ لاقي .ةعسلاو ةردقلاو داطملاو ٌلضفلا

 م لدلغاو ل ]سالّسو » ىلامت هلوق هنمو ديلا يف وأ ى قنملا يف لذ دك 2 ديدح نم ”ق'وُط وهو غلا هع وأ هدب

 م20 طسبلا لك اهطسبت الو كقنع ىلإ ةلولغم كدي لمجت الو » زي نعلا لي زنتلا يفو "راج وهو هنع فك هنع لغو

 اذإ ريسألا وهو لوعتم ینمج ليمف قيلط عج ءاقلطلاو - قاننالانع اهكسمت ال «لا لمجت ال مث» هأوق ىنعمو

 هيف نولي ال مهناف ءافلطلا فالخب لاومألا لذبب رهشلا كلذ يف دمع لآ وخسيف (ىعملا) هليبس َقلْطأ

 باتك يف ءاج اک ءاقلطلاب دارملا نأ روهشملاو ساّيعلا ونب انبه ءاقلطلاب دارملاو ناضمر رهت ةمرحب مهاهجل لاومألا

 لوقا اذه ىف * ”مريخو نايغس وبأ معو مهقرتسي لف مهقتطأو ةكم حتف موي هلا وسر مهنع ىف اخ نيذلا مه ةياهناا

 نميف ایسا مملص هللا لوسر ىلا هب ءيج ج سايا نأ ءاقلطلا سابعلا يب رعاشلا ةيمست ْببَسو ةّيمأونب م ءاقلطلا

 ةغيلطلا اأو ©””هقلطأو هنم ةيدفلا ملص هللا لوسر ذخأف رسيلا وبأ هرس ه ٣ ةنس ىربكلا ردب ةوزغ يف رسا

 رعاشلا هيمسيف رصنتسلا مكا وأ رصاتلا نمحرلا دبع وهو هللا نيدل عملا نامز يف سلدنألاب يومألا

 : لوقي اک دي رطلا

 د رطو ناخ قيلط مانو دهم مانألا نود هل يف

 ةئيدملا نع ( ملص ) هللا لوسر هافن يذلا كلا نب ناورع لسن نم ناك ”يومألا ةفيلطعا ”نأل

 وكم ةياهنلا )چ نآرفلا (4) دات ںآرفلا (م) کچ ةيابلا ہر کچ نارق ١0
 +۴ حلا (97) لج ريثالا ناو چچچ يرطلا جر



 لوألا ةديصقلا ضل

- 
 2 سلا م سماك وح ص 9

 ةافك نيكساتلا دنع كلل هنإ ارد هيف كحدع يح (95) . نا لا 0

 55 e e ستار 5 5 7

 هاضعألا نسلألا لبق كتركش واو يلوث ام كش اتم تاہح (۹۷)
 س 3 لمه م لمع كار و

 هاذ نيللاقلا لوق نكف لئاق قَدْمأ كالع يف او (۹۸)
 ر ةفّح ا س سو 2

 ءان فکر ودي كيتحار يف هنا نامّرلا نع َنئأس ال (99)
 (اهريغ) ءاع (ط ) ( امر ( اهريع ) دقو ( ماس مي س چک س سہ س قل ) ( فلآ )

 هلورعم ةلانأو لاوتلا كلذكو . ناسنإ فورعم نم لن ام ليقو . ةيطملا لئانلا ( بيرغلا) «ةه»

 ءايحلاو - اهايإ هاطعأ اذإ ( ن ) ةيطسلاب و ةيطعلا هل لانو هلان نولوقي كلذكو ةقورعم هاطعأ "يأ هلون

 موت وتب امرا ( ىنعلا ) هاطغأ ( ن) اذكي و انك ًاتالف آبحو « مركه اح » لاقي ھالا كتاب
 تلو ام لوقي . « هءاروو همامأ » هلوفب هولا اذه َلاَرَف طقف ناضمر رش يف لاومألا لدي حودملا نأ

 ناوأو نيح لک يف يرجي كئاطع لازي ال يأ . هڌمب و لبق ساناا يطملو ناَضَمَر رهش ضرف يدك
 باح «يشو “رد كتيانك يأ « "زد كبشحَو » ءافتكألا اهانمم بلح ( بارعالا) «ةح»

 ينّبَسْحُأ لوقت بَّسْحأ دقف ىضرأ نم لکو ًايفاك اريثكيأ «(باسح ءاطع» زب زعلا لب زئتلا يف هنمو فاك يآ

 ةدئاز هابلاو ادعم ُبْسَحَف « مرد كبس » لاقيف بلح ىلع هابلا دار دقو ٠ ةلافك اذا يناطعأ ام
 نوكي ام يأ « بجاولا ءافك هش دجلاو » هيثم يأ« هوافك اذه » لوقت لدا هاّمكلآ ( بيرغلا) ربح كّحدمَو

 ةدابعلا ماقم وقي هتل يل فاك رخ ناضءر رهش يف َكحْدَم ( ىنمملا ) اب واسم "يأ هل ًايفاك

 « ركش » هلوقو ةغل نوسخو ىدحا اهيفو دب هانمم لمف "مسا رخآلا ةئلثُم تامه ( بارعالا ) «ه۷»
 اندلضعأ َكْتركَس ولو انيلع هب تمعنأ ام ىلع كَريكَشن نأ ردقت ال ( ىنعملا ) وأ ( بيرغلا ) تاهيه لعاف
 انلاوقأب هربت نأ لبق انلاعخأب ارك انرهْطَأ يأ انتتسلا لبق

 ع 0 ا .٠ س
 مسالاو هريغ وأ ضرمل لوقعم ريقب ملكت ًانايذهو ايذع (ض) ّلجرلا يه ( بيرغلا) «ةحودم»

 ءرَّخَو هل ماظن ال يذلا دسافلا مالكتا وهو ةلمبملا ءارلاب هارهلا باوّصلا نوكي نأ نكي و حضاو ( ىلا ) هاذهلا
 ةمرلا يذ لوق هنمو ًاطلناو حميبقلاو انما رثك أ ءَرَح (ف) هقطنم يف

 2 زن الو هئارخ ال يشاوحلا ميخر  قطنمو ريرلا لشم رشب امل

 جالا (م) لپ حفلا (0) چ نآرقلا )١(



 ١) ةيناثلا ةديصقلا 4

 هلزغم يف هقراي ز ی بحأ دقو هيلا اهب ثعب ةعقر باوج يف اهب هيلا بتكو يسلدنألا يلع نب رفعج حدی لاق

 )١( هارغ ةديمق لك باو هیت بيتك لک برای
 اسس ”لك شت اي دج ل راب ای ةر لک ت اي

)9( 

 رحالسلا ضايب نم اهف ال تيقن حوالتسلا ة ةريثكلا ةميظملا ٍييئاتكلا نم هاهشلا (بيرغلا) « » ١
 ىلع بلغ ضا وهو بهشألا نول يهو ةبهشلا نم ديدخلا ًةيفاصلا هاضيبلا يه ليقو داوسلا لاح يف ديدحلاو

 « ب نام نو مط ىلع » ىلاعت هلوق هنمو ُبَلَقْمْلاَو ْمَجْْلأ اللو س داوس هطلاخي ٌضابي وأ داوسلا
 ”معاشلا هدصقي امم اهنأل دَتلا نم اإ ةديصقلاو - عجر اذإ امو وأ بوؤي همس نم لحرلا بآ نم
 : ةغبانلا لوق هنمو هک امف لم

 “ب ىَدَتْمَأو اسا ورع نبا دايز اه ىدتْمأو اا خم ةلئاقو

 : اف لوقي يتلا ةتديصق دارأ

 بلا كلاش اهيلع لاطو ترف دتشاف ءايتلاب هيم راد اب
 بئاذلالئاسلا خملا وهو رأتلاو ريترلا هدصو هنن ركب يأ دّصقتي يذلا نيمسلا حلا وهو ديصنلا نم وأ

 اولاقو دج يأ نيمس مالك اذه لوقتف حيصفلا مالكلا يف نمسلا ريعتست برعلاو د دصقتي الو راک عي يذلا

 هارعشلا هسييلا رب نم ايو ماظملا بئاتكلا دوقي نم اي ( ىنمما ) َبَّذُهَو وجو حقن اذإ دص رمش

 نساحلا ةحضاولا ةغيلبلا مدئاصقب

 «قباغ ثيلو قنب رع ٿيل »لاقي هفلأب يتلا يلو و بنذلاو عيضلاو ل دسألاىوأمٌةنيرعلا _ (بيرغلا ) »«

 ليللا جدأ تاَنِجُمو د نجد اهعمجو « هنج هلا لمج « هنمو هلا ةن داو نجل س نيارع مجلاو

 ةبؤر لاق فصِتني كرأ برک راها ّدتما اذإ دلو حيتملاب ةلحضلاو ملأ ّبَضَأ نجوجدأو

 ضييتو ٌراهتلا مقتري نأ ىلإ سمشلا عولط نم رصقلاو مضلاب ىحضلا ليقو « هلام قسد يشملا ىباه »
 راهن فصن نم بيرق ىلإ داب هاحضلا كلذ دعب مث دج سشلا

 ٠+ ةغباتلا (۴) نالا 92 لع نآرفلا (0)



 ةيباثلا ةديصقلا ۳۸

 ا ةيرلا و 7

 e ةَجولشلاو ءال لا ةّمّطلا نإ مآلِجّتلا ةبارتغلا وذ ( 5 )

 ىلوألا ةديصقلا يف ٌهريظن قبس دقو والا ريدقتب ةيلاح لحج « خلا هر رثمي » هلوق ( بارعالا) «
 نم ناك اڌٳ و ي منو ر ن نع دارأ ام ىلع هقلخ ىلع رهاقلا هانم هللا تافص نم ناک اذإ ُراّلا م

 « 2. لا رایج نم ضرألا رايج لي و » هنمو . ىلامت هللا ةدابع نع يكتمل د”رمتلا يصاعلا ءانمف دابعلا تافص

 ءارغلا لاق . ربما نم ال ارك لاو 'رهقلا وهو رابجإللا نم ٠ « ی اراب نکی لو » ىلع اواو

 سرفلاو لْجَراا رّبَعو کر دأ نم اردو تاج نم رابح وهو نيقرح يف الإ لأ نم لات ْمَمسَأ ۾

 « طقسف همد هب رتو هب وت يف رع » لا کو لَ ةراثعو رينو اربع ( ك- س - ض) ثم

 : يبارعألا نبا دشنأو

 “راسلا اهترطأ هايحلا الول ينيج مداقم يف ُرَمَْأ تجرغ

 ليقو ٠ ردّصلا ىغا رحنلاو اللا ةرثعلاو . أ ىو لاق هلعاف مسي لام ةغيص ىلع َدَعْنأ انکم
 دوما تدصقو . دَصقلا عجلاو رسكتا اذإ ةر را نم ةدضقلا روحت عجلاو دوم ةدالقلا ر

 E طق قمطق لک و . فطّتلاب ليفو . ناك جو يأب هترسك دّصقتو دصقتاف هتدصقو (ض) هدصقأ

 : ماجلا نبا نيصحلا لاق روكم يأ ديصق مرو

 “بت الإ نيرجي اف رابح  انفلا دصق نمو لتتلا نم نأطي

 يف يمت اك انعلا دّصْعِبَو ىلتقلاب رثمت ليللا نأ ىنمملاو هرسك" انقلا دصق ا راق

 هيض هاو ضرألا ىلع هع رصيف هح رب ربكتملا يصاملا هتيدع نمط رم اي ( ىنعلا ) ) "نين :زملاو س رابخلا

 نالا ةدش نع _حامرلا رکی ةيانكلاو کا حامرلا يف

«eلا ن. ءالجنلا ( بيرغلا )  Ssنيعلا قش ةمس كيرحتلاب  

 مضلاب يكلشلاو - هال يهو لأ وهف ڌڪو هنيع تس سو اک ( س ) لجرا حلب دقو ٠ نسخ عم
 اک هيف هكلست ءيش لاخذإ ةكللكلاو . ًالامث وأ ناک ًاتبڇ بناج يف يتلا ٌةجولخلاو هجروا لَ ةميقتسملا ةنمطلا

 سيقلا ؤرما لاق ويتَسْئيِجَس ىلع ههجو ءاقلت هتنمط اذإ هيف عر كنت نع اطلا نمطت
 مم

 زب لع یال توک ةو قتل مهمات

 تاسلا )١( ناللا (4) جالا ىلا هج قارا () نالا 00
 ++١ سیفلا قرما (4) + سلا قفل ١٠م تايلسلا (5)

To: wm al-mostafa.com 



 و ِ ةيناثلا ةديصقلا

 ملا ةيارلا تحت ءاضْييسلا ةمأللا تشمت واو ةرطتلاف (ه )

 لاق . رقدحاو ققيرط ىلع يأ « یکن مرو » . ےقتس سيل يأ « ىككسب سیلو ةجولخم 'ياراو »

 ةرازيع نب سيق

 ٩۶ زانت اهيف سیل ىك يتق اوما اوماق مث اودا ةا

 لجرا جلو 17 غارتخا العلو رت ةغل يف اهدي لف داب داكتس اأو . ايف عزاتتال ةةيوق مي رع

 ةعساولا تانعطلا نم راقرطلاو س عارتالاك للا ثيل لاق بناج نم هم هجلتخاو (يض) كي م

 َقكرختو . حضاوملا للختتو . . اهب وبه اهق شی يأ حايرلا اف ق رت ”ةمساولا ةالفلا ًاضيأ يهو ةجرفنلا

 : "ماشا لق هيف ر ءاخسلا يف ّلجرلا

 رقفلا هتعم حسي مل ”رهد ضع نإو ىق يف رخت فتا وع نإ ف
 هجولا ءاقلت ةميقتسم ةعساو ةنمط نمط ام دمب ةعساو ةبرض برضت ( ىنملا) ةجرُقلا قارَْلا لاو

 فويسلا نولمعتسي م لوا حاملا نولمعتسي برعلاو لامشو ني يف ةميقتسم ریغو

 ءارزخللا ( بيرغلا ) قياسلا تيملا يف « ةيرضلا » هلوق ىلع فوطعم « ةرظنلاق » هلوق ( بارعإلا ) «ه»

 هروَحلاو . ءارزخ يهو زرخأ وهف تقاضو ترص اذإ ةرَرَخ ( س ) نيعلا ترزخ نم ةقّيضلا تارظنلا نم

 ىامت كلوقك رظنلا دحل هَنْقَج َقّيض لجرلا رزاختو هنيع رخومم رظني هناك ناسنالا توكي نأ وه
 يلع ثيدح يفو . سايق ريغ ىلع ةريخألاو . ولو مل اجو . ققاتريلا رل ءاضيبلا ةمألالاو - لهاجتو
 سايق ريغ ىلع ّقمأل رم وه « موللا وليك أو ةنيكسلا اوبل » لوقي هباحأ ضاري ناك مالسلا هيلع

 نم اهلك حالتنا ةمأللا ليقو . ةمأل هيلع مالم ءاجو . ابل « هتمأل َلَتْساَو » ”ةماول اهدحاو أكف

 تسجل مالت اهنأل ةمأل يتم اغاو 2 ةمأل حرلو ةمأل فيسلل لاقيو ٠ اهريغو حبس يقيد قير ځد
 ضعب اضم قاّصتلاَو اهتلح ةد وجو ابءاكشإل ”ةمأل تيم ةنيصحلا عردلا ةمأللا مشب ل . هثزالن و

 رعاشلا لوق هنمو ةوادملا رظن وه نيملا رخؤج رظنلا ( ىنملل ) قاصتلالاو ا ايتا 2

 3 رتو نوبلطيل مهتاو اررخ اویع ىرأ ياو

 ةرظنلاو ءارم ةيار تحن ضقاو ةقاكرب ارد رال تنأو ءاضغبلاو ةوادملا رقت كئادعأ ىلإ ظنت لوقي
 : رعاشلا لوق يف اك ةوادعلا رظن نوكت دق ًاضيأ ءارزشلا

 ارش ًارظن اننود ابو اناوه اوم نيحشاكلا تيأر الو

 0 د مرجعأو م موب روزا لق الو ءافج نم يب امو تلج

 )١( ةساحلا ) ساسالا (ه)  ناللا (4) بكس ةياهتلا (۴) تاسلا (9) نالا ١ه



 ةيئناثلا ةديصقلا _ 0

 یہ 2 فلا

 هامد لا ىلإ رص اتت ق سواوكلا لإ | ماسلا دْهَأ (5)

 مامدب ةهجوزم اب رتو عئانصب ةجوزمب اًبتبٍرَشَف (۷)

 ( عکاس جا برااهتيتح (م ) اہتیح (ب)  (اهريغر يدهأ (ف) ( فلا )

 راک مج سوؤكلاو - أ هب تاو هيلا هب سب انک نالف ىلاو نالفل ىدُعأ (بيرغلا) «*»

 ىلاعت هلوق هنمو ةە - دقو كنإو ”ةجاجُر یھف مف لاو . هيف ةبارشلا مادام ليقو . هيف برشي ءانالا وهو

 راعتسي و . هلتق اذا ايانلا سوؤكو تولا سك تس ل اا « 202 روفاكت اها ناک س اك نم نوف و »
 اهريغو ٍرمَحلا نم ٌصلافلا ركاب فرّصلاو لل نم ًاس اک هاقس لوقت هراكما بورض عيمج يف ساكنا

 لع مدانملا وهو مدن عج ةامدتلاو رج وزر ريغ رطح يأ فرص بارشو هريع ةطلاخع نع فو رصم هنأل

 هيلع هّسلاج بارشلا ىلع هاتو نامدنلا كلذكو . بحاصو قيفر لکا لساف هيف سو اعرو بارشلا

 كردق لحأ حودمملل لوغي نماثلا تيباا اهدي وي (ف) ةياور ىلع رمألا ةغيصب « دهآ » باوصلا ( ىتعلا )

 ايس باوّصلا ناك ن اف يباتلا عارصلا اأو . رمخلا سوؤك ىلا مالّسلا تعبت نأ كيفك يلرعم يف ينروزت نأ

 نم ةعرس اہتردا هانم هحّجرأ ام وهو (ف) ةياور ىلع « اهتلنح » باوصلا ناك ن او رهاظ هاتمف اهتيَيح وأ

 . ةرتكلل دّدَش هنس كلدكو امهكترحب يأ ناريطاا يف هيحانج ثي رئاطلا لوفت لاصتا يف لاجيألا يهو ثحلا

 ساون ينأو رتعلا نبا لوق هنمو هثحت هض ناکه زمأ يف ميرس ٌداج توتحمو تيتح لجرو هثحشح هانعم يفو

 "لدجنمو لام نم موقلف هب سوؤكلا تق سلجم يف
 “راکبأل ركب نم سأكلا تحتحو ٠ راملاو بيشلا لبق كاس رداب

 ساون يبأ لوف هنمو ساكلاب انتحو مادملا يقاسلا تح لاقي كلدكو

 © انلا رشمم اي ىوملا باط َّنآلا برط ىلع اناّتغو مادلا تح

 دق معتم فل ى اس سأاكلاب ينو
 ءال هب جَ ام خازللاو . هب هطلخ اذإ اجارِمو اجر ( ن ءاملاب ةبارشلا جَرَ ( بب رغلا) « ۷ »

 اهب هفيططت ناسنإ ىلإ ربي وأ فورعم نم هتيدسأو هتيطعأ ام يهو زاميص مج مئانصلاو - بارشلا يف

 3 "ينل َتتطْصاَو » ىلاعت هلوق هنمو هيرو هجترخو هبذأو هعنطصا اذإ ن ااف ر .عيلصو و نالف ةمينص نالفو

 اه كفاطنأي “ ةج ورم اه رخو سوؤكلا كلت نم ترق ( ىنعلا ) ) هيلا همّدق ام (ف) ًاقورعم هيلا | مّتصو

 كعم تدبش اک طاثنلاو رورشلا سلا كلعم ترضح املاط “يأ . كءادعأ ءامدب ةجوزم اه رخو اهب رش

 رلاتقلاو برملا كرامم

 ۲۶۹ ساون وا (ه) ۲۹۸ ساو ونا (4) ۳۷۷ سارت ونبأ (#سر ۲:۳ رتا نبأ )7 ¥چ نآرقلا قلل

 چچ نآرقلا 51



 44 ةيتاثلا ةديصقلا

 زتو کاوڪ هيف ا الو سجن ةراز نم َكَرْدَق تيش (۸)
 ( ملأ 31

 هر ساه عمو

 نشأ كلَع ىنأت ةبامع يِدّتلا ىف اجا نإ (9)

 هاك ذو نطو رم اهئامتأ امنإو موساو كل اهئاورأ )6١
3 

 ءارسشلا لاقم كيلإ قلا اهلك كل ىلذ عج ىلا تإ )0١

 (ح) یش (بلآ)

 اللا نم هنع ةر يأ اذك ْنَع ىشاحتو مهنم هاتثتسا ةاشاع موقلا نم اديز اشاح ( بيرغلا) « ۸ »
 و ىف ذم .

 كناسحا نم وهف ًاساجم ترضح نإ ( ىنملا ) «نئبلا بيبحلا ىسمأ ىشحلا يأب » مهضمب لاق ةيحانلا وهو
 تيب ردقلا قليلجلا سيئاجلا نم ٌسلجْلا كلذ ناكرلو الع رضع نأ نم اردق مظعأ تناف الإ كنأطأو

 ءازوجلا بك ارك لثم ةلرمملاو فرشلا يف اهباحأ نوكي

 يتلا ليقو . ةيدنب سيلف هنع اوق رفت : اذاف هيف نيممتجم اوماد ام لحما يتلا ( بي غلا ) «و»

 اوعمتحا ( ن) ٌموقلا يدنو ةسلاجلا وهو ىلا نم ٌةَوْدَسلاَو يداتلا هانعم يقو ةيدنالا مجلاو اراہن موقلا سلجم

 نوقرفي و ءافمضلا رم نوردی لاج نوسلجي ٌنامرلا دشا اذا اونا ساناا ل -اتامأ نَا هلصأو هتساج هْنْيَدانو
 لوق هنمو لاجرلا نم ةعاجلا ةبصملاو ةباصملاو “سيلا نوضيفي و داز ل لضف نم مدنع دنع لمح ام اهيف

 بصعو ةضادلاو محلا بشموتاوُيَصَساو هل ناوبطمتي نيذلا هنوف لحل ةبصعو «" » 5” ةع نو » یلامت

 ”ةعامج انتعاج يأ ةي راج نسلالا ىلا ءاهثنلا ةفاصا ( ىنمملا ) ةو هاوط ليقو دش اذا ام (ض) ءيشاا

 اهتسلاب الع هب تملأ ام ىلع كركشتو ًاضعب اهصعب ديب ةدحتم اهدارقآ

 ىتح ءایک ذآ ءالقع لاجر ىلع ةل.تذم يهو اهءاسجأ كلام تنأ اك اهجاورأ كلام تنأ ( ىتملا) »٠٠«
e 

 اهياك 3 ةَّدِحَو اهتعاط صولح نايب دوصقلاو فورمم ءاوه يف ال داكد و ةنطف يف نوسّقنتي 8

CI»وهو دالقم عج ديلاقملاو . هيلا اهضتوف ينعي اهحينافم يأ رومألا ديلاقم هبلا قل ( بيرغلا )  

 ةسينامي ديلقالا ليقو ةّيسرافلاب ديلكه لصأو برعم ديلقإلا ليقو . ىم ٌديلقإلاو دقو دال . حاتفملا

 تنشاك مهني مكاف يأ ءارعشلا َرومأ كيلا شوف دحلا تالاك ميج كل محب يذلا هللا نأ ( ىنملا)
 ےس ےس

 هش نم حيصتأ رعاشلا اهب بة رملاو لما يضف اضيأ كح يفرشلاو دجلا ةليضف َكَحََم يذلا هللا نأ ينمي

 ليكن نارقلا () دو۷ ةلاخلا (؟) تاللا )١(



t+ةثلاثلا ةديصقلا  

 ١) ةقااثلا ةديصقلا 4

 هللا نيدل "رمل ةقيلطتا حدي لاق
 فلا

 راحت بابقلا راتسأ نود نمو باقا ناتا يو ید د لوقأ )١(

 ( بيرغلا ) « د نه » لوقأ يأ « نع ه وهو يفوذح أدتبم بخ «ىذ» هلوق ( بارعالا) «»

 جاعلا نم يقو . ماسلا نم يه ليقو م مدلك ةرح اهيف ةئيزملا ةشقنملا روا يهو كفك ةد عج ىلا
 يساجلا ل !اق * ملا ًاضيأ يهو « “ نوا ن نمو يملا نم نسحأ » لاق نسما يف اثم ُبرضُت

 ناوصملا بهذا طراو يذلا يف نفر ضيبلاو

 اولوقي 1و فاجيو ءان الإ امل َريظن الو ءاسنلا نم ءاتسحلا م مج ناسلاو  ريواصت اهيف ايث ينمي

 رهكذت وغ نرم نأ هسا وعو كلذ بجی سلبا نأل لاقي نأ يغبني ناكو بلمت لاق . نسحأ لجر

 لوقت اغ ! نسا رک دلل لاقي ال لیقو . ثينأت ريغ نم ريكّذت وهف ءادرم ی راج اولوق لو دَر مالغ ةسكعو
 ًاقالخأ مياحأ م ثيدحلا ينو مهئاسح موقلا نساحأو . نساحألا حلاو ليضفتلا ةدارإ ىلع نسحألا وه

 ل اج *ىتم ةبطش ةمعان هب راج يهو . بوبغرو ةي وبعار مهج ُبِسياعرلاو ۾ انکا ن ووو ملا

 ديمح لاق < اير اهُّسظَعو

 “بيرق نهنسح تاعي الو  قناعز راصق ال ضبب بيار
 ءانبلا نم يهو ٌةبق عمج ُباقلاو  طقف هاضببلا يه ليقو . ةَولُحْلأ ةبطرلا ةنسلا يه ةب ويغارلا ليقو

 ببقلاب انه دارماو بقت جداوطاو ةبق هقوف لعج ببقم تيب و ةصاخ مّدآلا نم ءاتبلا يه ليقو ةفورعم

 بحاص بارع لجرو يناغاصلا نعو عاجسشلا برحلا ٌديدشلا وهو بارع عج بي راحلاو  ًةيبملا جداوملا
 هنع هللا يضر يلع يف لاق سابع نبا ثيدح يفو ءاطعلا ن + ءاطنيلاك ةفلايمل ةينبأ نم وهو برك ب رح

 ”تامعانلا ناسلا يراوجلا ةقيقحلا ين هو نهنسح لجل د نَه لوقأ ( ىنملا ) ر رع تيأر ام

 لبق « اهنوُد نم » ىنعم انک دو . ارجو اهل قاش اغا د ٍةَّبقْلا اهجداوه راتسأ نود لوحي يتلا

 « حلا بابة ًاضيأ هلوقو « بوبعي و ناصح لإ أجأ امو » ىتآلا لوق بي راحلا ىنعم نم انركّذ ام دی ۇب اذ
 اذه وهو ًاضيأ قياسلا هلوقو

 جل حرصلا (5) مچ ةيابلا (0) ناسا () مچ ةياهنلا (5) 5-6 ةسالا (؟) چ هئارملا )١(



 في ةثلاثلا ةديصغلا

 بوبع بذقلا ىلإ اَ لك الأ امرا ةّقئاَط تدمنأ ىو (۲)
 n~ 2 28 0 8 مو ص

 ةبوبميو نام الإ آجأ او اهئايخ أ لابجألا ءى اولس (؟)
 (حم اس ح) لجأ (فلأ)

 ©2 ءادرج ةكريطو اهنوذ نم أ الإ درجا ةفاط نبي مت
 ءاج اکت يبلا ردص وأ رصَلا وأ وأ ريق“ رثلا ىنعع بارع عج انبه بي راحل نإ لوق نا دحأل سيلف

 4 : لاق ثيح ةيمّدلا عم ىشعألا لوق يف

 ا رم يذ بهذ اار وص ةد

 هيف رخآآ هجو يدنعو ف ويسلا بي راخلاب دارأ ليقو » ةفارلاب بارحلا هحرش دعب لضافلا خيشلا لاقو

 نود اهيف يع يتلا بابقلا راتساو اهنود ىمدلاو ىد نط لوقاأ يأ ةيراكتا ةبمابفتسا ةلمج هلوق نأ كلذو

 « ىدلا بي راح

 ىاوتلا ( بيرغلا ) یون يه يأ « يه » وهو ردقم دتبم بخ « یو » هلوق ( بارعالا) « ۲ »

 : رام نب رقعم لوق یوّنلا دهاشو . ريغ ال ةثنؤم يهو رب وأ بارق نم اسلا هي وني يذلا هحولا ًةّيبلاو

 اتا بايإلاب ًائْيَع تق كك ىوئلا اهب َتَقعْساَو اھاصع تلق

 بارغألا يوتنت يس اهي راد ىلإ راد ْنِم وأ رخآ ناك ىلإ ناکم نم ٌلّوحتلاو دملا ًاضيأ ىونلاو

 اهرازم نيو ينيب تلاحولو ًاعاسنأ الو ةيئاطلا ىتقيشع رك ذأ لوقي ( ىنمملا ) قنأ كلذ لك اهتيداب يف

 اير هنأ موتي نم مهو لازا هتقيشع نييو هني دما E اهببسب يلاط لكبح يلق لب ةي وط تافاسم

 : لاق ثيح ىنعملا اذه يف ”يساجلا خاب دقو « خلا يئاط لک الأ » هلوقب اهدعبل اهرکذ نع لهذي و اهاّسْنِي

 “اذ “لإ تخ الغلا باف اه اين ىرأ يآ ول قو

 تو رک دب يطل ل ابج كي رحاب لَ ىلع أجأو - اولثسا فطخم « اولس » (بیرفلا) «۳»
 برف ر ی اک قق لجمس اجأ نأ كلذو داجملاو ىلَسو اجأ لجأ ةثالث كلانهو

 أجأ يله لبجألا دَحأ ىلع ًاجآ بلصو مهلتفو مهكر دأف ىلس لعب مهتبتف .اجوملا امم تبعذو ییا أ أ

 : لق اهعساي يمسف ثلاثلا ىلع ءاجوملا َبَدصو اهب يمسف رخآلا لبجلا ىلع ىس َبَلَصو
 ةلككم ءاملاب تنمو يلع اهفامشب فلت اجأ اذإ
 و عار
 2دم تحبصأ سورَع ديجك اهديج 2 ءاجوعلا تحبصاو

 باسل ٠ همه ةساجخلا (ور اصع ةدام يف حاحصلا 49) 1٠٠١4 ىمعالا (؟) + حرملا )١(



 ببونجع وهو ىغولآ ف'رطلا دبش دقو  مدايق حوَلع بلقلا اذ اوُبَتَج مح ( 4)

 یخ نط علو . ليطا نم يك ذ كدب يتب تح کم . قيل "سل باك نیا -
 حقل ناهس رع هنأل ةناصلا نم قشم ثم وه نصحتلا نيب ناصح سرف موق ينج نبا لاق

 ب وساق - ةیرکی الإ ہت مە هام ص هنأل ناصح سرلا يمس ليقو . َةَمَتَم يأ هيلع رجح نم وهو

 لومي وهو . ءاملا ريثكلا كودجلا ليقو . ةيرجلا ٌديدشلا هناا وهو بوبغَيلا نم ريمتسا يرملا ريثكلا سرلا

 ثيدحلا هنمو ءاملا براشلا بسي اك ى دملا بعي سرقلا ناک م ريغ نم ءاملا برش وهو بسلا نم

 : رف فصي لدنج نب ةمالسا دشني و دك عج دايكلاو يك 2 اا سم دالا »

 "بوب دعا ليسأ _مدألا يفاص  مْديلُم كتبا ام اذإ کس لكن م

 ةّيئاطاا لابجلا لأ اولس حلاو ورکس يف هناعأل لاق ( ىنعلل) هجوم راک و عقتر 1 هرحبلا ةيبعو

 أجا نوكل اهلا لوصولا لع ردق ال تأل اتع لاؤساا يف انل ةدئافال لاقف هتركس نم َقافأ مث مهني ملغم نبأ

 هدروأ امم ربظي اك ى عملا اذه يف ءارعشلا رثك أ دقو . مهنبي و اننيب لوحت يتلا ليخلاب وام ملابج ٌدحأ وه يذلا

 : يقاطلا لهلبم نبا دي ز لوق كلذ نه أجأ رك ذ يف يوما توقاي
 باكرا بّبَح اياز بخت ٠ ىلسو أجأ نم ليلا انبلج
 ©©9بارغلا ةيفاكع ةهلسو يحوعأ فرط 33 اندج

 هبنح ىلإ هداق ةبينجو بونجم وبف كيرحتلاب اَبَنَج ( ن ) زهسألاو سرلا بج (بيرغلا) «4»
 ةبينجلا ىلإ اهنع تلر كاتلحار تبمتا اذاف هتنكر ام نيب و هني حوار هدوقت ام لبالاو ليفتا نم ةيينجلاو

 هب داعي ام دايفلاو 3 دايقلا سلس ن ناک اذا جلا عوطو ےللا سكب بآتخلا عوط سرفو ٠ كت عر

 ماد نم د“ هرتلا ناف ابقاس ةدايقو ادايقو دوق اهدوقي ةبادلا داقو ناعذإلاو ةعاطلا ىع لستسي و دو قملاک

 ءابألا ينمي فارطألا هع ركلا ٌسرفلا يأ قيتملا ”يركلا ليلا نم رسكلاب فارطلاو - وقل ت نم قاوسلاو

 نينذألا ف ةارطملا قنملاو م مئاوقلا لي وطلا وه ليقو . هبحاص جاتن نم سیل ”فرطتسملا وه لاقيو . تابعألاو

 هعمحو كلذ فلاي هدسج راسو بتذلاو سأرلا ُضِيأالا و ره ارا حت ليلا نم ”يقكرطلاو ف "رط نألاو

 ةقثدحتسا .يش لک هتراطلاو ٠ ةقيرط وهف ًابیط ناک اذا ( ك) فرط .يشلا فرط نم ةفارطأو فورط
 يف هيلع ساب الو مل + ب ونجم سرف هناك اوءاش ام ثيح مهعم اذه يلقب اوبهذ نيذلا م ( ىلا ) كّيبْعَأف

 مه ًاعيطُم يباق حبصأ يأ رخآ سرف بنج يفاقم وهو ببرحلا رضحي دق ليلا نم ميرككا نأل كاذكه نوك
 هاشي اني همت بهذي و هوتي نأ ةبونجلا ع سرفلا عيطي اک

 چچ نادلا مجسم (۴) ۹ تايلضفلا و ٠۰ ٠ ىريرطاو كي ةياهلا 0(



 o£ ةثلاثلا ةديمفلا

 4 فلآ )

 بيحارسلا هاقللا درج مهب بخت اضغلاو نجاوشلا حلط اوزواج مو ( ه )

 هو صولا زاج ( بي رغلا ) « مث » نم ًالاح تسقو ةيلاح لج « حلا بخت » هلوق ( بارعالا) « ه »
 اح ًانابن تبني رجشاا ريثك يدوألا نم ةببرض يهو ةنجاش عج نيجاوشلاو س هعطقو مادمت اذإ هَرواجو

 نأل نج اهدحاو نإ تلق ااو هديس نبا لاق . رجس اهدحاو يداولا يلاعأ ٌنوِجّشلاو نجاوّشلا ليقو
 نكي نف ةنجاشلا اندجو دقو ايس ال لعاوف ىلع ركب ال الق نأل سايقلاب سیلو كلذ كح ديبع بأ
 ةدحاولل ةئجاش يف جام رطلل یب ,, نبا دشنأو ىلوأ ةنجاش عج نجاوشلا

 نيح ذنم لرانلا اهنم ْتَسَع نوجحلا ةنجاثب نمد نم

 : هلوق يف « نجا اوشلا حلط » يعاتللا دلاخ نبا كلام كد دقو

 ْملّسلاَو هاقارطلاو نجارشلا كَ م موقلا يدع تيار امل

 20 ا 1 تفس ينإ رح ىلع يولل يبو سك
 اوب ره امل يأ « نجا اوشلا حلط » هلوقو . زاغ عج یر داع عج قباسلا تيبلا ين « ېړع » هلوق

 اینم ةريثك اول هنل يف نحاوش هل لاقي داو ةّيض رايد ينو » يرهزألا لاق . اهوكرتف حلطلاب مهمايث تقلمت

 ةحشلاو كي رحتلاب نجشلاو قتل رجلا ندو ماك نجشأو «" ”ةءذع ابهايمو ةو ةباهللاو فاضت

 لثألا نم ع حش اًصَقلاو -- ضارغأو نونف يأ « 5 نوجش و وذ ثيدحلا » هنمو . كلبتشلل نصفلا

 ًانامز قبب ةرجو راثلا نح وهو ةيالص هم يف نكي اذهو ٠ ٍبَشَكلا بلْطَأ نم هبدحو . ةاضغ هنادحاو

 ةرثكك هب يمس هناك. بالكي بل ضرأو دحنب داوو ةّضنملا اضيأ اقلاو . اسلا ران هنمو . "طنب ال ًاليوط

 اهادحا ىلع ساق يأ اهدي نيب تحاور ابو اًبخ ( ن ) ةقبادلا تبَحو ديك لأ اضغلا لعأو اضغلأ

 هرسايأو ًاعيمج هنمايأ ”سرفلا لقني نأ وهو مي سلا واكمل نم "ارض بحلاوة ىَرْخألا ىلعو ةَ
 كلذو . درجناو ُسرفلا درج دقو ٍرَمُشلا ٌريصقلا اهلك باوملاو ليما نم وهو ةرحأ عج د'رُجلاو س ميج

 ”ةمساو هباضق ءادرج ضرأو . حدم وهو . رصقو هرعش قر يذلا درجألا ليقو . مرکو تملا تامالع نم
 عج ٌثبيحارسلاو - اهتعرسل اهنع درجني و ليا قبسي يذلا ذرجألا ليقو . كاذك درج خو تبن ةلق عم

 : هلوق هنمو روكذلا نود ثانالا هب صوت حاحصلا ينو . مسجلا ةتسحلا ةليوطلا سرفلا يهو ٍبوحرس

 ءاضعألا بسانتم مسجلا نسح ليوط يأ بوحرس لجر لاقيو . « بوجرس نييحللا ةقورعم ءادرج »
 رجشلان م نآفنصلا ناذعاهيف رثكي .ةيدوأي يأ . ضعبي اهضمب اعاضغو اخلط اق قيدوأب اورم مو (ىنلا)

 « برا ىلع ءاقللا بلغ دقو » برغم ايفو ةفداصلاو ةلباقمل لالا يف ءا او . دايجلا برملا ليخ مهب غ عرس

 ”بارح يآ « هئاقل نالف ءاقل » هنمو

 چ هئارفلا (+) نالا (۲) ناسا 0)



 ةثلاثثأ ةديصقلا ٤

 يراعأ نهقوف بارع ليو  ىديلا ُةَمَيلُجو ةبابحأو باق )٩(
 يتلا تتح آي دارو نح ٽو مرو هاا تلد ڻي دذا مل اذإ (۷)

 یا جام را ريم تبعت الو  دْئاَوَق فويسلا ضي تلح الف (4)

 ملا بابق كلانع يأ « كانه » وهو فوذح هربخو ادتبم هرخآ ىلا بابق » هلوق ( بارعإلا) « < »

 مسي ملو ٠ هثيحانو يداولا ةفاح ةَسِْلُجلاو س بقت مهدنع اهنأل ةببقملا جداوملا بابقلاب دارملا ( بيرغلا )

 ياا نم وخ لاو نذل ف ننس أ أ( ملص ) يبنلا نأ كلذو نايفُس يبأ ثيدح يف الإ ةميلخلاب

 وهو صا اهو الإ تءاج امو ديبع وبأ لاق « نيتمبلجلا ةراجحل نذأت ىتح يل نذأت تدك ام » لاقف هلبق

 ُبرعلا روصنم وبأ لاق “مسو مقرر يف تديز املا اهف تديز هبناج ليقو يداولا من وهو ةبلجلا
 هقلح اذإ هرعش طللجو 9 سار هرك اذإ ءيشلا لمص » موق | اهنم 5 ةريثك رفورح يف ملا تداز

 . مترك بارعأو رسكلاب ةبارع ليخو “صرف لصألاو ةمطق اذإ ءيتلا يلا مصرفو طاج لصألاو

 ا بالو ماسلا و "يب رع دحاولا ٠ كلذك با بارع باو . ب ملا ىلا ”قيوسنم ةنجطلا نم ةملاس

 عون قبلا نم ةبارملاو . ةنجملا نم ”تمالسو ُهّئقع ةع سرقلا ةيب رعو ٠ نيذادبلاو يترا فال اخ بارملا ليخلاو

 ءاجو ”يبارعا ةدحاو ليقو - هل ّدحاو ال ةصاخ رقيدابلا ٌناكُس برعلا نم بارعألا س رام درج ثاسح

 ةيبارعا ربارعألا ىلا ةبسنلا _حاحصلا قو . كلفاو رخ ووذ ير 8 لوقک بی رامآ حيصقلا رعشلا يف
 عمم

 تي . ررشج مسا 0 طبت نب ابال ناك اك برما امج ةبارعألا سيلو . هل دحاو ال

 ًابابق كلانه ىرتف ( ىملا) < ب ني ٌلحاجلا ةيارعألا تاي رتا يفو . بور ”برعأ ربّرملا

 نكميو . اهتوسرحي نيل ةيبملا مآ 5 دارملاو ٠ بارعا اهكري یب رع اليخو ءادعا يداوو ًابابحأو

 « ناريفلا » ٌداّمَت يذلا وهو هتقيشع ىلا لوصول رعاشلا برام رخ شاع موق با ارعألاب دارملا َنوكي نأ

 يتآلا تیبا يف « حلا نويل دري لهو » دوق نو رهظيس اک

 و رتيبلا يف هؤازجو طرشلا ىلع ”لمتشي لوألا تيب ( بارعإلا) « ۸و ۷ »
 . لوخُد ريغ ني هآتادو هاب ادور ( ض ) هيلو ءالا هثيغو ٌريعبلا درو ءالل نود رت موقلا رسكلاب

 یش » لات اق نومي يذلا هل شی زرو. . دزولا مسالاو صحي ال دقو . هيف وخد ل

 ىلا ءامسألا ثحأ وهو رتحرلا وذ ُناَتلاو . هيلا قاتشا ًانينح ( ض ) ن هيلا نحو - « “دور وملا ٌةرولا

 وهف امان رلوطل كاذب تيم ليق ٠ بيث اهرينصتو ةنسملا ةقانلا يهو ربان عج ”باينألاو بِيِنلاَو س

 ضبقم يهو ةعاق عمج ”متاوقلاو - ب ريغصتلا يف لوقي نم مهنمو ١ هاما هلت ل كاف ةغتماك

 بليل نآرقلا )0 . حاحصلا )ر نالا (۲) ميج ةاہلا (0)



 ev ةنلاثلأ ةديسقلا

 ملل غل 3 اقْرفلا 5 درو اذإ درو هام تاويل درت لهو (9)
 فاد

 وطقم كسللاو درولا ماع يمت هياج لثم ُشيِملاو هب يدهَعَو )٠١(

 (طط) بورقم ( فلز

 اوتو رةنادلاو ریرسلاو ناوحلا ةاق وح ياق وهف كلذ ىوس امو . دّضيقم اأ سلا ماقو فيّسلا

 نيب ام تابنلا نمو حلاو ربَصَقلا نم نيبفكلا نيب ام وهو ربوبتأ عج بيانا - هي هي م ام هيث

 ىعحأ يو ةبوينألا يه اقيوبنألاو هتانقل ءال ”بوبنأ هنمو بصقلاكر يدتسم فوجأ لكل رات ا . ةيندقع

 ( ىنمملا ) بييانأو بويثأ لاو ”ةلومفأ يهو بصقلا نم و يدفع لكن يب ام ةبوبتألا _ حاحا ینو . هلم

 ءال ىلا ر تسلا قاينلا نينك ًائينح هيلا اورهظأ ولو كلذ يتيبح لزنم يأ . درِولا كلذ نع مهن منل

 يندعاتُت / نإ يع حا حام راو فويسلا ىلع ءاعد © ترمس الو تلم الف » هلوقو ملمترلاو ”فويّسلا ب تلطب

 يأ اهيييانأ نع ةنسألا ر تلصقناو ايماوق نع ”فويسلا تناب دّرولا كلذ نع مايا ينم يف حام راو ”فويسلا
 وس

 ا يأ « بيثلا تتح ام كتا ال » لثلل يفو اک لطب

 اذا ةر اي هنالف نم هيلع يهو نالق نم هتأرما ىلع لجرلا راغ موفق نم نالا (بيرغلا) «ه»

  حعتملاب ة لا مسالاو ٠ ويعو یاريغ يهو ر ويعو ناد وهف اهب هقح يف ریغلا ةكرش رگو ةيحلا نم ني

 بَ ًاغولوو انو ( س - ح - ض ) بارشلا يفو ءانالا يف_طخ يذ ل اك اکا ر 1و ءاغرضلاو
 ءانالا باكا مل ّمَلَو » ساسألا يفو بايذلاب ورعابسلاب صاح هکرغ "تال هيف َلَخْدأ وأ هناسل رفارطاب هبف ام

 يتلا هتم تف هام سالا درو اذاو بشذلاب ةتاريعو دسألاب هفت ہے ( ىنملا) ”ءانالا يفو

 (بيررغلا ) « يدهع » يف ماكل ريمض نم ةيلاح ةلجج « هماحج لتم شيعلاو » هلوق ( بارعالا ) 41«

 . ةتفرعو هثيقل يآ انک ناک يف هثدهعو اذك لاح يفو اذك مضوم يف هب يدهَع لاقي هفرع ادهع «ينثلا ٌدِهَع

 مامجلاو -- كلذكهثيأرف هتكرحأ يأ“ ر يرو لرو ارتب قرم يأ برق هب يدو
 هلوق هنمو . ”ريثك يأ مج لامو . ءيش لك نم ريثكلا ممَحلاو ملا ريثكلا ءالا ايه وهو م 18 < مهج رکاب
 ةرهتلاو س حجو ؟ ريخألا يف ثيلثتلاب اج اج ةريغو الا جو « م بح لالا نوحي و » ىلاعت

 سيقلا "يرما لوق هنمو ري بسحو . رهغ دام لاق ٍبَسْحلا نيو ءالا نم يكازلا ليتك
 2 ريع" ريغ دالا ريغ اهاَذَع ٠ قرفصب ضايبلا ةآنآثملا كك 01

 هب يراهَعَو ( ىنمملا ) باطقلا 'ےسالاو ًابطق ( ن) بارشلا بق دقو . . جوزملا م بارشا نم بوطقملاو -
 ت ثواو ا ةرودك نم ايفاص هيف يشيع ناك لاح يف لزنلا كلذ ةفرعأ يأ ديري لزنلا كاذب قلمتم يڪ يآ

 يلم هيف يشيع لاكن يح يتيح رام فرعأ يأ كلو د درا هاجم جوزمم هلاك يلا يفاّصلا ريثكلا ودام لثم

 ١5 تافلملا (ء) چچ نآرقلا (4) ساسالا (<ز ل حاربفلا قفز بكج دئارفلا 0



 ةثلاثلأ ةديمقلا ھ۸

 وات سخت ةاسإ الود نيو الاي يد هانئحللا ات امو (99)
 فار

 بوُبشَم يعواط نم رج هتي  ةفتاه ءاقرَو نبا لإ ينَعاَر امو )١6(
 بيضاحأ يهو ناّصعألا هل تَّحَسَو  هَلظَنْنَي ىذلا َحْوَدلا نكتأ ذقو )٠۴( 0 هاش عرب ىو كل ف هل

 (توع) طقس ( فلآ )

 ناكر تاوحأ ني وهو لاز ام يأ ( س ) عك امو اذنك ل مفي ( ف - ض ) اقام ( بيرغلا ) »9

 هذه نم دحملا فرح برملا تفذح ايرو فيلا يف الا لش الو عراضلاو يضالا الا هنم لمعت الو

 3 بثق ام حاب ُلايَحلاو وتمت ام يأ « فس و رک د عف هلا لولا » ىلامت هلوقك *يونم وهو لامفألا
 داناو سخ لاَ دا يأس او هيمو لجرلا ص حش ًاضيأ وهو ٍةروص نم يحلو ةظقيلا يف كل

 هليل داسا نم ةداعسإ هم دعْسَأ دق لوقتو ̂ تدهج سلا تأنأو ںیرعت 5 هيل َراَس اداسإ

 ليللاب اوراس اذا اًومدَأسُأو راهثلاب اوراس اذا اسي وات موقلا ب بو لاقي ليلا ىلا هلكراهتلا ر يس بی وأتلاو - اإ

 ابفيط “يلا تعبت هانلحلا يتييبح لازت امو ( ىنمملا ) ريسلا يف نيلجرلاو نيديلا بيلقت عرس "“باوألاو هلك
 . 0 - 5 ر

 عيرسلا رهسلاب ماَيأ ةسخو لايل سه ةفاسم اهني و ينيب لوت ثيحب اهنع اديمب تنك و لو

IYمزال هَعفأ ًاَعْوَر الف ارو ادو غ ور وهف 23 اعر ( ن) غوري هنم عار (بيرغلا )  

 نم "رمن يأ قروأ اهنول يتلا ةماجلا هاقرولاو س « خه و آلا ينَعاَر ام » ةرةنع لوق هنمو .

 تقتهو = ءاقرو ةمايدللو قروأ دامتلل ليق هنمو ةَبغلاو داوسلا نيب هنول يذلا قروألاو . ةزيشلا يهو 2

 ثانلا مَسَلاَو سم هب حاص قات نالفب نالف فتهو .٠ اهتوص تّدمو تتاص انته ( ض ) فتبسم ماما

 م تشو اهوا اذا اوشو اش (ن) اهيشي رانا بش نم دقوا بوبشملاو - ةر - ةدحاولا ٌةدقتملا

 ریفص لك ىلع قطب خرفلا نأل هنم ريغصلا يأ مالا حرف ءاقرو نیا دارلا ( ىنعلا ) متم مزال تدقتا يأ

 يداؤف يف اهئ. المش اهف ناكني دقوتملا مالا خف ر نم الإ تعزف امو وقي . تابنلاو ناويحلا نم

 يف ادثم امش ًاطيأ هنيع يفو يتبيبح *تدقف اكسيل دف ًاضيأ هنأ هنبي و يني ةبسانلل “ هجوو . حلا ران نم

 ةيلاتلا تايبألا نم رهظيس ا يداؤف

 حاودأو حاد مججلاو تناك جشلا يأ نم ةعستملا ”ةميظعلا ةرجشلا ا وسلا (بيرغلا ) 58 انياب

 تيدحلا ينو . الملا ديدشلا | ظملا رج ثلا حافلا . عناد يعف سَ اذا ٌحْوُدَت ٌةرجشلا تحاد لاقبتو

 س هللظ يف دعقو هيلا لام للظتو هب لظتساو هب لظتسي يأ هلظتسي و  ؟22ةّنجلا يف رحاوح قذع نمک

 ماچ ةيابنلا (4) ۱٣۲ تافلملا (۴) حاسسلا (؟) چ نآرقلا 00



 5 رس سي رغ وهو ىجألا قيناذّس هاشع ةبلق ْفطخيإا ِهْيَحاَجا تَحَو )١5(

 ن

 بوام ةوامّسلاب ديرف الك كيا ري ىلع يالا أ الأ )٠٠(
 (طر هفلا ( ب) ( ياس يكس ط) يهو (فلا)

 "يلع اهَساف ةديصق هتدشنتسا » هنمو . اريك ًامياتتم بص هّبَص اوسو اخس ( ن ) حسي هريغو ءاملا سو

 وضد يهو يو ططأ عج بيضاحألاو - دمتم مزال لفسأ ىلإ قوف نم لاس ٌممدلاو رطملاو هللا حسو « امس
 باضملا دحاوو ”باضه اهدحاو بيضاحألا يرعوملا لاق . رطملا نم بوصه مهتباصأ لاق رطملا نم
 مهتللب موقلا هاّّسلا تبضعو ترطم ًابضه (ض) ءامسلا تيضهو © طلا دمب رطقلا ابل يهو بضع

 ناک يذلا هرج فر لف هساوح دق هفيلأ قارف ىلع هست ةدش نمو ( ىنعلا ) دمتم مزال دید اب

 . ٌرابكلا رطملا تارطق هناصغأ نم هيلع تّيصناو لظ هيلع نأ يذلا وه رحشلا كلذ نأ عم . هيلا ٴيوأي

 ناك يذلا يأ رفورعلا هرجش ريغ رحش ىلإ وأ اذه ماجلا حرف نأ تيلا اذه نم ثلاثلا تيبلا َنِم نبي

 تيبلا يف 4 جزان كركوو » هلوق اذه دیوی و « هكيأ ريغ ىلع كربلا اهّمأ الأ » لاق اكهنيلأ مم ًالوأ هيلا ىوأي

 تيبلا اذه نم عبارلا

 ”يلَذُهلا شارخ وبأ لاق امهكرح ناريطلا ين هيحانج رئاطلا تح ( بيرغلا) « 54 »

 2 يعبقلاو طستلاب حالا ثحي ديابع وهف ليلا تج روابي

 طو راهتلا لیلا ىشفي » یلامت هللا لاق ًاعرشم يأ ًاثيثح ىلو هنمو لاصتا يف لاجيإلا وهو تملا نم

 سوا طي فيس اذه لوقت ة عرس هبتسا ًاقطخ (س) هْنُطَخو س ةكرادتملا ةكرملا ةّمسنملاو «2 ايست

 ميمجو يرهوجلا لاق . ةريثك_ت امل هيف ّنأل ادحاو وأ وأ رقصلا ىم قينذوس عمج یا ی ياخ او
 بیرغ ہوس اتي ًاديكأت ئه ام رثکاو دوسألا بيب رقلاو س ؟ءاتدوس هلصأو برعم يسراف كلذ

 نم لدب دوٌدلاف « داوس بيارغو » لوق اأو ٠ بياع عجلاو ققي ضييأو حقاف رص لاقي اک كللاح يأ

 يلا کرد اذإ ىتح هفيلأ ىلع ساب هموي لوط يقو (ىنملا) دقي ال ناولألا ديكوت نأل بييارغلا

 اهكردأ اذإ ٌروقصلاو . توميف هَباق فطختف نوصل الا ليللا ٌروَقَص م هحانج ككرقل هلص "نم سا

 اهسفن ٌنوصت ال ةروكذ ملا ةا نإ لوقي نأ رياشلا دارعو . ديّصلا ًابلط دشأ نوک دیصت ام دن مو ليلا

 قارفلا ملأ نم وجنت ةككبتلا ىلا اهرب “يق لب اهم نّصحتتل اهراكوأ ىلا رويطلا * اس عرس نيح ليللا يف ولو

 وحن هدعب + ام ققحت ىلع لدو . هيبنتلل دريو مالكلا هب ُمَتَسُي فرح « الا » ( بارعالا ) «٠ه»
 . هادّيلاو « نإ » هدمب عقب ام رثك نككةّيمسألاو ةيلمنلا نيتلجلا ىلع لخدي وهو « اسلا ماعلا س

 بكج نآرقلا (ہ) حاصلا (4) يك نآرقلا (۳) نالا («ر) حامسلا )١(
 )٤(



 ةثلاثلا ةدينمفلا 0

 لار

 وم كنابو لولطم كسور حرا كرو َقاََح كذاوف (15)
 0 وهو كع ييند ثيئأك يشأ كيا ينأ ىلع مَع 00

 ( سب س ہک س جک ) كتك (ط) كفلا ( فلا )

 ذئنيحو ثم بط ضيضحتلاو نبل بط ضرعلا نكل ءيثلا ُبلط هانعمو ضيضحتلاو ضرع ًاضيأ دري و

 (بي د رفلا )ہت ماي ٣وک ًاموق َناولئاقت لاو © هللا في نأ نبع الأ» وحن ةيلمفلا ةلمجلاب صتخي
 ةيحاتب ضوم ةقاسلاو س انتو لرتعا (ك س ن) يلا نع درو درافلا كاذكو د د” رفحا دي رغلا

 “يب رجح ال ةيوتسم ضرأ اهنأل ةوامسلا تيمس اإ و ماشلاو ةفوكلا نيب ةروهشم ةزافم ليقو مصاوعلا
 ْبِحلمْمَت لامت فورعلا ركي ريغ وه كيأ ىلع يبي يذلا اهيأ اي لوقي روك ملا ماجلا حرف طا ( ىملا )

 رعاشلا نوكي نأ نكميو هنع هبيبح قيرغتب رْحَدلا هبلغ دق هبيبح نع ديعب ةوامّتلاب هسفنب ”درفنم انالكسف

 يترعملا لوق هنمو ةوايشلا ةزافم لثم ةكلبم ”ةعيسو اهيف ماجا م حخرفو وه يتلا ةزافملا نأ ىلإ ةراشا ةوامسلا ركّذ

 واي انموق نرم هل سیلو  قراب ةوامّتلا ضرع يف راس الو
 ان ( ن - ض) ةياراو ضيلاو قربلاو داوفلا مَ نم ةغلابملل لاَ ٌقاَعَحلا (بيرغلا ) «ؤ>

 زاحلا نمو . هيف نكي مل نإ ر ٍرَجَس وأ لبج يف نك نبأ رز عاطلا مرتع” لاو - ”برطضا اذ امم اوفو

 (ض  ف) :يشلا حرت نم ذيعبلا ٌحزاتلاو ر وو ناكوأ عججاو « يركو يف لوزن ېرک يف رادام »

 ءولما ةباصأ يذلا نك املا نم“ لولطملاو --« يزن دلب نم ءاج » لاقي . ثيعبلا ًاضيأ ميرتلاو دب اذإ اوز

 تابن لثم ءاوتسا يف "لبو ومشت رجع ناو - رطلل او هقوف ليقو ىدا ليقو فيصل "رمل وهو
 (ض) داَهَسلا تبضه نم ”لوابملا بوضبملاو  ةبااص هتبشلع سيلو لثألا بتدهك بدع ان ًاضيأ هقروو ٍلثألا

 نم اًدج برعم كذا ( ىنعلل) متم مزال اديدش الب مهب موقلا هاما ر تبضهو ْتَرَلَم اذإ ًابْعَم

 تنكيذلا كلاب و هيف م متت تنك يذلا كّضورو هيلا لصت نأ ٌرِدقت ال ديمب ك'كَوَو درفنم كنأل فاوشلا
 يلم ةدشو ةنحم يف تنأ يأ رطلاب لوابم هيلا ىوأت

 ةردعتم لمت دقو . ةمزال نوكتف لاعتك ءيشلا ىلإ ءاعدلا ىتمعي فلك« له د ( بارعالا) هدو

 يك تاو جاو د حاولا اهف يوت ب لالا ءامسأ خرب ني زاجحلا دنع يهو مورضْخأ يأ « تاتش لعد وحن

 مت ينب ةغل يف امأو . « کدہ و نيكل وع د ىلات هتك نارقلا لزن هب و عصفأ و حو یتا

 و اوما . اماه .٠ لَ نواوتيف ماقلا يضتقي امسح اهنوف ري يأ « دَر » ىرجم هتوزجي مهناف دج لهأو

 وقت رطلا عقد ةدشوهو بوب وش عمج بيباشا (بيرغلا) « ارج له » هلوق هنمو . نسه . اله

 چہ نآرفلا (1) جک نآرقلا (20) اج يرعلا (؛) چچ نادلبلا مجسم (+) چ نآرفلا (0) چچ ںآرفلا )١(



 ْنلَج نأ الإ كتنرك يرقي يش لد يل اٹک ۸۸)

 بوكس ينوفج نمل عن الو قلاع كير ني لإ وذ الف )٩(
 8 1 7 8 لاد

 بيلاسا ٌميِدْلاَو ارد لصق ةقيقَح يق رسل الإ َحْدَم الو (۲۰)

 ES ( فلا ر

 كّظنحأو يفتك يف كدا يک يتم ُبارقاو “يلا لات ( ىنعملا ) بوش هدوج نم كيفكي بوبس داوج

 هلوق يف « نع » و ديدشلا رطلاک ي رجت يا علا يعومد سبح ىلع ارداق ينم كب رق ببسب نوک اف يعالضأب

 هدحاو انج لممتسي دق عمدلاو هدر ع الإ هيبأل هاربا ٌراقغتتما ناکامو د وحن ليلعتلل « كنع 0

 عدلا ظفل ىلإ ةرظن « وهو » هلوق يف ريمضلا رک ذو ومد هممجو ةعمد

 امت هلا لاق ةانخأو غو تکی هس نک أو رتو انك( ن) ءيشل نك ( بيرغلا) «اے»

 ةنسح ةيِشو.ًايشو ( ض ) هبي بولا یش شوو « نوک م ضي نيم اكو شا يف متتک أوأ»

 ثيدحلاو ”بّذكلا یش ىَنَو هنمو نواب نول طلح يشولا ليقو ٠ يش يوم ر بواد ي شاو وف هنو هشقتو ةملغ

 ريثك هنا برملا معرتا حس موم قبو س هئيزي و هناولي و هفلؤي يأ دک يب ماَملاو ٠ هراوصو ةنقر اذإ

 ديبل لوق هنمو نجلا

 “2 رقبع ةتجك نابشو لوھک رمي و ماو ڻي دق ن مو

 يرقبعلا ليقو ةي رقبع يهو ةيرقبع اولاقق هتتيقو هتمنص دوج وأ هقذح نم اوبجمت * يش لک هيلا اوبسن مث
 باتا دوجأ نم اهبايثق لاو بایت اهيف ىشوي نهيلاب ةيرق رع ّنأ دْلْطَأو . هفْضَو يف غلوب ام لكت ةَعِص

 هوم او ناويحلا نم ”رخافلا ًاضيأ وهو م مديس موقلا يرقبعو يفر يش ىلإ ربوسنم لكل الثم "تراصف

 ةداتقا ف لاقو ٠ ”ةيرقبع اهدحاو نالا سن فانطلا ”يرقبعلا ءاترغلا لاقو . رديدشلا مظلل ي يرفع مل اولاق تح

 7ناّسح ير فْبَعو » ىلاعت هلوق هنمو شوقنو ٌعابصأ هف خاف طلا نم ”ببرض يه ليقو . يبارزلا يه

 ایرو شارا ىلا“ ةشي ر ةدحاولا ناويملا نم هريفل ٍرَمَّشلا ةلزنج هل وهو ةتني زو رئاطلا ةوسك شی راو -
 هيثرت ليذه نم ةأرما تلاق ةنحألل بالإبا يرعوبا لاقو ٌصيِمَقْلا وهو ربابلچ عج ُبييالجلاو -

 الملا نهیلع یراذملا يشم يشم ”ةيحال يهو هيلا ٌروسنلا يثمت

 كاشي رك اهتمنص ةدوجو اهنسح يف يهو هنم كير كبقت ام برأ رطملا نم ةينملا يبايث كيقت ( ىنعلا)
 هنم هيقت هبييالج نأ معزف رطل لول ناك خرغلا كلذ شي هد ر نال ان لاق ناو ا فرش اهنا ّآلإ

 الا هب وهي ءو لوقت . هب عت وأ اوم (ن) نجلا داد (بيرغلا) «؟ءوادم
 حاملا )١( چ نآرفلا (هر ديل (4) چ نآرفلا (۳) چچچ نآرفلا () بجي نآرقلا (0)



 ةثلاثلا ةديصقلا ني

 نحب عاملار ۴ .٠ هل معو

 بونم ييوبرلا لذقلا ئا لا کشو لَم يامآلا تنبلا ىلع راج (؟9)
e 

  0بورس ءادرَجَو نار هاَجاوَعَو بلاس حذقلا رفصأ هيلع يلم
}2 

 © رم هما 2م . -
(f)بوش ةقيقملا فوقشم ضیبأَو فقم ثم بوكا صاع *فقتأو  

 (س) لاسع ( د ) (ط) رفصأ 2جر (طا يمال ( ب ) ) نط ) متم يامالا تيبلا ىلا راجع (فلا)

 ٩ب رح ةحيص يآ ًانينرو هنر هل تعمسو داك م عم توصلا ليقو ًاقلطم توسما ؟نينرلاو  ةادحلا هب وُدحيو

 بصناف بص اذا کس وه بكسف ( (ن) لل کت م بوصأا ”بوكسلاو - (ض) م جرا ثردقو

 ةرحوج وأ ةر وأ ةناجرم وأ ةرَرَح ولحاو نول نم ِنيَتْوَرَح ل اك نيب لمح دقعلا َلّصفو - دمتم مزال

 س هلي مالكلا لصفو ماظتلا يف نيتزرملا نيب لصف 2 ةزرفلا ةلصاقلاو كلذك ناك اذا لصف دقملاو امل" ةقلاخم

 وهف تمم قي رط لکو « ماوس بولسأ يف متأ » لاقي ٌبهذمل ”ةجولاو قي رطلا وهو بولسا عمج بيلاسألاو
 يرقي ام رويطلا نم سيل ( تملا ) «لوقلا نم بيلاسأ يف نالف ذخأ» لاقي لوقلا نم فلا ًاضيأ وهو “بولسا

 لثم رتيل لا حدلاب يلي نم ءافلخلا يف الو يلثم ةمباتلا جومدلا بصي نم قاما ين الو كلثم ى قئاشلا مترعلاب

 بهاذم جو ٍرَرذلا لسنا داقعلاب حدملا لش م ہللا نيدل ملا ةفيلخلا

YDا رفا وو و و ركاب راحّتلا ب 3« هلد رقم هربخو ادتس « راج » هلوق بارعالا  
 ةيب و ورا اسال كالا للا يف باو سايق ريغ ىلع برا ىلا بوسا يب يو لاو س بسحلاو ”لصألا

 بستتا اذا هيأ ىلا نالف ىمتنا نم « تنم يامإلا تيبلا اڑا » باوصلا "لعل ختا ( لا ) قباب راو

 ىزتعاو هيلا
reo 

ryیمسل ر شقو عطب ام لوآو ٠ شارب و لسي نأ لبق مهسلا كك حقا ( بی رغلا )  

 حبلا وبف َلَّصْنُي و شار نأ هل فأو موق اذاف مك ماوي نأ لبق كلذو ًايرب ىمسيف ی "م حوطأتا ياو امل

 e باص مهس 5 طاطا دش بئالاو - السن راس هيف لص < نو شاذ

 نينا کا سوقنا ةنرللو 9 س جوعا خرا مسالو ىنحنا يأ ماقتسا ٌدض ابو (س) وعو وعلا
 س ؟ءادرلاو - نانرملا اهل لاقي اا كلذكو « نان'رع يهو ايامرلا ىبصت سوقلاك» رعاشلا لاق

 لاق مسجلا نسحلا ليوطلا سرفلا ةيماوُحرشلاو
 بوح رس ءادئرج ىلع جرس شو  ةييجان ءانْجَو ىلع روک دشو

 )١( تايلشملا (4) ج حفلا © بكج دئارملا 6 ساسألا ء٠4



 «( فلا )

 بوبسمت طيبع قارب نايب هتاَسُعَو هندي نم فاسأل 08)
 ءريقاَرملاو ىوشلاف 5 كي ْنِإَو لّطلاو قراقملاف برخ كت نلف (؟0)

 (ط) هلام ( فلا )

 رعاشلا لاق برطضا ره اذا ةر ندا حامرلا نم صاترعلاو س

 طش قيواع اجري هنا هثكربم صادرع را لكن م
 طش اذا (س) ”لجرلا صرع نم قرب دغر اذ ناك اذا صاع ”باحسو قلو ُْفيّسلا كلذكو

 كلبي ذهخو كيلعت لول يأ نيش نکا كيفوتو كمت الولو هنمو هاتوسو همتوق حسا قلو متوقملا فقثلاو
 ءايسلا طسو ىلا لاطتسا اذا (ن) قبلا قش 0 ني فشكتو قفألا يف رشنتا ام وهو هتقيقع قربلا ةقيقشو س

 هناك ب احسلا اطسو تير اذا قربلا ةقيقع ةقيق يقع كلذكو ا ًاقش وشي اقرب تيأر لوقت ًالامثو ًائيِع ذخأي نأ ريغ نم

 :رتنع لاق يملا يس هب و باحسلا يف بترست اذا قربلا قمنا لوقت لواسم فيس

 را الَو فأ ال يحالس يمك وف ةقيقعلاك ينيسو

 وح ليقو . ٌذيحشلا ليقو . ليفّصلا فويسلا نم بيشللاو بوشخلاو . مطقلاو قشلا لصألا يف سلاو
 ليقو . هلقص اذإ فيسلا بشخ نم دادضالا نم وهو هلع مک الو لقص مو درم دق يذلا نشا

 سادرع نبا لاق دض لقب لو طقق هعبط ليقو -
 راص ةبيثحلا قوقشمو يرو يتييجتو يترثت هيلا تعج

 لينط لوق يف اڳ ةرفص هنول يف يذلا حدقلا رفصأب دارملاو حعضاو ( ىلا )
 “طم نارفعإلاب ىدنلا ةادغ هناك داؤفلا _موهشم رص

 « ءاجوع » هلوقو . نارفعزلاب ةيليطم هنأكق ح رغصأ وه يأ ةرفص دادزا ىدنلا هباصأ اذإ حراشلا لاق
 حراشلا لاق “*قيتض اَهُدوُع آيأو “نتف اهماطخ مَ ءاَرْوَر ةعن ىلع رسم نبا ليت لاق ءاروز موق لثم

 حالّسلا يفانصأ ءاعد بيسو ىضمأ اهمهس ناک ًافاطغنا دشا سوقلا تناك الكو ة ةجوعم ديري ءاروز هلوقو
 هلا ءادعأ لتقو نيدلا ةرصن نم هل سلخ اهف اباستسي هنأ حودسل

cegenیدہت رت ملا نم ةيحضألاكر قبلاو ليوالا نم يهو رت 0 مج نالبلاو ندبلا ( بيرغلا )  

 يف لاقي الو “ایت ونمسب اوناك مهنأل كلذب تيم يرهوجلا لاق . ءاوس كلذ يف نألاو دي دلا کم ىلإ

 اهمّلظمل كلذب تیم ليقو هذه نم يفايحلل انا رگ او م مخرو أو شح اولاق دق اوناك ناو ندب علا

 رو رع لثم نابل كلذكو . نّسلاو ٌرانتك الاو نمسا وهو ندبلا نم اهنسل ليقو اهتماخضو

 مسا وهو ”بوبّصلا قارهلاو -- داوسلا ىلا ناك ام ليقو هني ةييرطلا وه ليقو ”بوُبْمَ ملا عیجتلاو -
 ناسا (۷) حاسملا (5) ٤:٣ دریل (» )+8 ليفط (4) ن (£) ناسا (+) ٠٠١١ ةرتتع (۷) جاتلا عي



e4ةثلاثلا ةديصفلا  

 فلا

 بيمارق نيملاملا كولُمو هل ةلِذأ لامتلا ىد م ُةَرِعأ 590
 ار عو م رو رر يع م6 ج

 ةسيئاقم ذفت وا كلف رمق  هظحلب ريشي نا الإ وه امو (إ/)

 (م اس سا س هم ) يتامولا لادلاو ںیملا مق ( ب ) (ط) ىدحت ( بلا ۶

 هير هقاره 'لصأو هاه ةر تلدبأ ةقارأ هقيرُي هقارأ هلصأو بص اذإ ةفارح هقب ره ءالا قاره نم لومنلا
 هقارعأ لاقف ةزمطاو ءاطلا نيب عمجم دقو هج ردي نم لالا حتت اک عراضملا يف ءاطلا حتت اذشو هجرحد نازو س ا .٠ : ا ماس امل

 سيقلا ؤرما لاق ةقارعإ هقب ره
 200 يدع ١ ر 0 ل هک ورس اش 3
 لاوعم نم سراد يسر دنع لبق  ةفارهيم ةع يناقش للو

0 Te 2 Ty & 04 
 ساجمو رلمقكق رم قرفم عج قراقلاو -- ةوارطلا يهو قلاب ةطيعلا نم ر يرطلا م لإ نم طيبعلاو س

 يع ليقو ٠ ملا يهو قالط عج ليقو يل عج یاو - " ص سلا هيف قر يذلا وهو سأرلا ٌلعسو وهو

 ُفارطألاو نالج راو ناديلا ىتقلاك یو وتلاو س لكلا يف نونمطي و طلا نو رضي مح » هتمو هلصأ

 س « ىوشل دلا لع » لاق ر هئاوق سرغلا يوشو . ٍءاضعألا نم لتفَم ريغ ناک امو هن هتدلصو سأرلا فحقو

 ةلرنمت ايلجر يف ةبادلا نم وهو ناسنالا ربع قوف ر وم لغ“ بصع وهو روهخك ب وقرغ مج "بيقارعلاو

 فيض يأ بيبانظلا غرقي و بیقارعل لا برشی ن اف لوق 57 قاسلاو فيظولا لصوم نيب يأ اهدي يف ةكرلا

 نيذلاوئادعأ | مد ”حالاو لبالاو رقبلا د امحأ ريرطلا مدلا نم ٍنيننص وي ر هفايسأ ( ىنعلا) ثي و

 ْحلّصلا ق عع اذاو مهقانعأو مهسوؤر كلانه ىرتف مهل برجا موقت ادا هرعأ اوغل اخو هتعاط نع اوجرخ

 ىرقحملا لوق نم ذوحأم ىنعملا اذهو اهءاضعأ كالانه ىرتف فايضألل ”حابذلا ذي
 00 7 ا
 ° بیقارملاو یمن لهاوكلا ىلع یّرقو ىَعَو يقيس ًايضتنم كفا ام

 اهلاتم ىلع ابمطقو اهب اهرّدق ( ن ) ءانحو ًاوذَح ةذقلاب ةدقلاو لمتلاب لعنلا انح ( بيرغلا) »٠٠«

 ريا روک ب وطارق عمج بيضارقلاو - هل اهلمع المت هل اذحو اهاَيإ هسبلأ المن لجترلا اذحو اهردقو

 : يدمتلا لدنج نب ةمالس لاق مم ًائيش عي ال يذلا ليقو

 ©2 بورق لك ىوأمو لیلا رع مهڻو شك تحرص اذإ موق
 نم دب ال اذه ىلعف م مل كلاعتلا لمت مع خم ةزعأ يأ 6 لاعنلا ىذحم م خستاا ضم يقو حضاو ( ىنعملا )

 لمأتف هلوق يف « ملل » ریدقت
 دغ ( ض س نإ تيسلا دع رع ( بيرغلا ) نأشلا ريمض « وه د هلوق ( بارعالا) ««*»

 : نجارلا لاق َحَرسَأ هيف ّذغَأو هيف دغو

 باج جرصلا (4) ۲٤۲۰ تايلضفملا (ب) ۹+٠ يرتسلا (؟) + تالا )١(



 oe ةثلاثلأ ةديصقلا

 ثييانظلا تاتداحلل ْتَع رف اذإ انقلاب ُرمْلا انقلا لإ راق آلف (0)

 بيحب لَهُ مولا ع اه دنع لبق ىد كنيسك ًاراَوَز رأ مو (۲۹)

 ذاا ىلإ ديلا هنأو | ْذاَذْعِإ يف ريسلا تر ا

 زام ىلع تف نق
 ةعامج بنقثلا ةياهنلايفو . ةئايثث ءاهُز ليقو . نیب رألاىلا نيثالثلانيبام وهو ليلا نم بنقم ممج بيناقملو

 ودملا ىلع ليللاو يارجلا ىلع نفسلا لحما, ”ةيفاك و فرط ةراشاو ( ىتمملا ) “راغلل عمتجت ليللا نم

 مذ نم ايلا 'هُمظعليقو ٠ رقم قاسلا فرح وهو ديويثأت عج بيباتظلا (بيرغلا) «<م»
 ىلإ عرشملا بوك اھتکریل اهتلنأ اذإ هطوسب وأ هاصمب هتلحار ”بوبنظ لجرلا عرقي ْنَأ بيانظلا ٌعرقو
 : لدنج نب ةمالس لاق دي مو هيف دجو ه أيت اذإ م هقاسو هب وبنظ هرعأل ن الق عرق ۾ مهانمأ نمو ءيش

xبييانظلا حرق هل خارصلا ناك عزك خِراص اناثأ ام اذإ “ 

 بیانظ عرقو بوبنظلل ًاعرق سرفلا رجز يف فشلا قاسىلع طوسلا حرق لمجو ةباجالا ةعرس كلذب ينع
 : يبارعالا نب دشنأو لسو هللذ رمألا

 ©2رشق یوها تناسق یتح ىوللا جوو رع موي ىوملا بيبان تعرق
 ناف للا ىلع كلذ لكو هيكرتق كل خونتيل ريعبلا ”بوبنظ عرق اک هب وبنغ يعرقب ىوملا تل لوقي
 ًاامرألإ رت 7 ل ثداوحلا مفد يف دهجلاَو بلا ىلإ جيتح اذإ ( ىنعلا) هل ةبوبنظ ال ضارعألا نم هوغو یوا

 عراقت لاطب آلا ىرتف هشيم جري رعتلا لزاون نم زان هبيصت اذإ حودمملا نأ ديري هلم طه اضم غرقت

 حرق لاقي هب رص اذإ ءيثلا خرق نم « لاطبألا ةَعراقُم تديش » لوقت اهب اضم مهس برضي يأ_حامترلاب

 هحرش ىوغو بوبنظلا اعرق سرفلا رجز يف فلنا ىلع طوسلا عرقلمجو » لضافلا خيشلا لاقو اًصتملاب هتسأر
 عت لد مهتعاجشل اهبيانظ عرقو ليلا رجر ىلإ مهعّرسقو عقلا خراصلا ةثاعاب هموق فصي رعاشلا نأ
 « خيرصلا دنع رارغلل مهفعض نم ماوّسلا يأ فشلا قاس ع رق ىلإ يلا ضعب

 هادعألا كلاب ىدملا لاقي قدعلل_عجج مسا یذیلا س ةراي زلاريثكلآ دادشكر اولا ( بيرغلا) ««ه»

 ها تفداص » ريدقت يف وهو بشر ًالْبَسو ًالْمَأو -- مهلتاقن ال نيذلا ءادعألا ا ملا ىدقلاو مهلتاقت نيذلا

 نالفب برو - ةّيلومفملا ىلع بمن كلذاو « شحوتست الو نيزأتساف ًائِشَح ال الس تئطوو ءاب رغ ال

 س مقداص يأ مب ًاحرمو كب اجرو . ةعتسلا ملا حلاو احر هل لاقو بحرا ىلا هاعد ب هرڪو

 زيزملا نآرقلا يف هنمو تنأ اذّيح ال لاقي اهب احر هيلع ءامدلا يف لاقيو دحل ءاعدلا يف اذهو

 ناسا (4) ۲٠۴ تايلشفلا () بكي دئارفلا و برقا 4
 هو قع ىف ص



 قاتلا ةديصفلا 0

 لاا

 مروع لمزا الو ثودعم رطقلا الف ميف كفيس كنس راآ اوركحذ اذا ؟٠)
 .٠ س = 5 1 57 1

 سيدات كياَذَع نم اوقيذا ايقو ظعاو كسأب رح نم اواطما اهفو (؟9)

  >90بوم تيان به بلح لع رشي قيئاجلا لس نكتو
te2 

3 

 بي رخو ضرع ءاَوْهَأ قيرفتو عيضُم ماعلا فار رش (؟5)

 (اهريع) كرا (م س دک ص ب ) ( ص ) (م سوک س س ) كسا ( بلا )
 ( مب س سا ) تیر ( عم س جيك ) بیو (طس ماس سادس ی ) (ح)

 هب بحرب لهف كبس لثم كءادعأل تراب را ريثك ادحأ راو ( ىنعلا ) « ی بحزم ال متأ لب «

 « ًابحارمو لهآ » موق وهو هل ءاعدلا نم هبساني امي ءاج رئازلاب ءاج او . مولا سوؤر

 ىلع لطي دقو ةلمر اهنم ةمهقلاو لامرلا هععجو بارتلا نم فورعم عون لما ( بيرغلا) «ء»

 دم ال لمرلا تاّرذو رطلا تارطق لثم اهنإف مهيف كيس راثآ ر رد ىلع نوردقي ال ( ىنمملا ) ًاطيأ بارتلا

 ىَصْللا ىمحي ال اک کن وسحب ال اوناك اذإ ىرثلاو ىصحلا دیدع نالف ونب مطوق لثم اذهو "بسم الو

 ةريثك رار هب مهتلتاق لب ةر كقيسب مهلتاقت ل يأ «*ةلمرلا نم رثكسأ » لثلا يفو ىرثلاو
 ًافاَتساو اهترح ىئلاق اهالصتو اهب كآعصاو ائِلضو ًایلَص (س) الضو رانلاب ّيِلَص ( بيرغلا) «س١»

 قواو هب هالتبا ةورككاو باذملا هللا هقاذأ -- قاط ال ًاعاجش ناك اذإ هرانب ىلطصي ال نالف لاَقيَو اهم

 تنأ َكْنِإ قذ » ىلامت هلوق هنمو . « هرمأ لابو هقاذأو ةحر للا هقاذأ » لاقي" دمو هك ايف نوكي
 دش نم هوسآق ام مهظْغَول ينو ( ىنملا) «؟*”فاوحلاو رعوجلا سابل هللا اهتاذأف ٠ 290 ركل زیزعلا

 كياذع نم مهباصأ ام مهيدأتل ينكيو كبرَح

 طئاحلا يف ةملتلاكوهف ّودملا موجه هتم فاي يذلا ”مضوللا دالبلا نم فتا ( بيرغلا ) ٣۴٠و مجد
 يف جرف لكل صألا يف وهو نئيدامتلا نيب .الصاف اًدح هيف نوكي يذلا ”عصوملاو اهنم قراسلا خوجه فاخي

 يف فل مآشلاو  دض اعد ةملثا قلو ردت و ةملث ارغث ( ف ) ءيشلا َرَمَثَو كواسم رقيرط وأ داو نطَب وأ لج

 سراف نبالاق نيدلا صقان يأ ضي رم بلقو لطاب يأ ضيرم ىوهو ضيرم عج ضارلاو مالا
 يف ريصقنو ناصقنو اظو روتفو ركلشو رقافنو يلع نم ةحّصلا دح نع ناسنالاب جرخ ام 6 رک ضرما »

 الملا نبا ورع يبأ ىلع تأرق يممصألا لاق ٠ مسجلاب امحتنب و سفنلاب ضصقخمي “الا نوكسب ضارلا ليقو . را

 اديدش ًاباذع َموُرلا تّقَذأ تنأ ( ىنملا ) “نوكسلاب يأ مالغ اي ضر يل لاقق « ضرع مپ واق يف »

 ناللا (0) + نآرقلا (4) هك نآرفلا (ج) چچ دئارفلا )٣( يش نآرفلا (0)



 ov ةثلاثاإ ةديصقلا

 بورشم ةلادجلاب هام لك الو ةصرف هيف نكت رل لك امو (؟8)
a 7»ساس ه5  AE75 م ىلا تح -  

 تيوصقو ةيرك ديعصتو یب كَرعَم هيماح تنا بعش نود نمو (؟8)

 رورغم حبصأ دق قيلثاجلا مهتسينر “لملف كيلع جورخلل اوتو كتنلاخ اودصتو كلذب اوربتسي م مهتككو
 برص مث ةكرماعلا مدالب بي رتو ةلطابلا مه اوهأ يتب رفتو ُب أ همي ماشا فارطأب رفثو بلح هبه لام
 ساّبعلا يب دالب ٌريخست هنكم أولو زعم د دالب ريخست هک ال قيلثاجلا نأ كلذب دي ر اثم يلاتلا تيبلا يف

 “ةمدقملا يف هحرش قبس دقو تقولا اذه يف سابعلا يب فعض ىلإ اذهب راشأو

 ت تابت »لاقي هتمدتفااهتصرتفاو ينتنكم أ ةصرفلا ينصَرأ ةباوتلاو ةرهملا ةصرتلا ( بيرغلا ) «٠ء»

 - صراغتلا نم "مسا يهو ءاملا ىلع اهنوب وانتي موقاا نيب نوكت ةب وكلا يهو كتب ون يأ « رثبلا نم َكَتَصرُف

 جارا لاق قيقد لمر تاذ ضرأ يه ليقو ادشل ضرألا ةلادّجلاو
 “ةاتحلاب رجالا ٌكلرتاو ةلآلا دس َةلآلا بكرأ دق

 قيلئاجلل هيبنت اذه ( ىنعلا ) جلا ةكح يأ هالدج ردو لص يأ لذج ءيتو ٌةدشلا ٌلْدَجلاَو
 ينعي برش نكي ال ضرألاب دام لك نأ اه ریخت نكي ال رغ لك نأ لب نأ قيلئاجلل يغبني لوقي
 هلوقب اذه يف ببسلا نب مث سابملا يب دالي ىلع هتكم أ اك ملا دالب ىلع ءاليتسالا هنكمي ال قيلثاجلا نأ

 « ملا بعت نود نمو » ينال

 قيرطلا وه ليقو ةكم باعش يف اوبهذ هنمو نيكََجلا نيب جرفنا ام رسكتاب بلا ( بيرغلا ) «سه»
 ُلارتعاو لاتقلاو كارلا 'مضوم ٌكلرتْتْلاو كَرملاو - ةيحانلا وه ليقو ,ضرأ نطب يف ءاملا ”ليستت وأ لبجلا يف

 برملا ةفص ينير لاق كحلاو كلا كئرمااو ًاضعب مهضيب ٌةلارعو مهماحدرا بورحلا يف لاجتا
 © رش م جنت اتت حتفتو  اهيفتي_ ىنحتلا رع كك

 لاقي ماع ضرم لك وأ نوعاطلا ءاي ولاو ءاب ولا ةريثك كب ومو يَ ىلع هنو .ةليمف ىلع كب و ضرأو

 اذا ةحّردلا ىلعو هيلعو لبجلا يف دمصو بس وصلا فالخ ثيعصتلاو س 4 هتبقاع دمحم ال يب و لطابلا »

 ”كلرعم هنود لوحي هظفحت يذلا بدلا ْنأل كوالب ىلع هاليتسالا هلكت ال ( ىنعلا ) َدِمَص هيف اوفرعي ملو قر

 نأ لبق يأ امف ”لورنلا بصي ةرئاغ طبابعو اهلا هاقترالا مكب ةخماش لابجو هتاومألا هيف راكي ديدش

 ءابشألا هذه ةلباقم نم هل دب ال كبعش ىلإ دحأ لص

 بج باقا (۴) حاملا (؟) ( كلاكلا لسملا) ةمدهملا )١(



 ةثلاثلا ةديصقلا هم

 1 د

 ٌبوُدَمْنَم جاتلاب ناقرفلا نَع بذي ةرآمط نباو قفألا نكتب قصو (۳)
 بنش ةماركو در ةبايسو مراوص ضو جيجانع درجو (۴۷)

 (دك) ضرألا ( ب س طر ندلا ( فلا )

 ئمصلاو قعَصلا ( بيرغلا ) « يبو كرمم » ىلع ةفوطعم « ومصو » هلوق ( بارعالا) هدد

 لثم قمصلا ليقو . قعاص وهف هتوص حشا اقص ( س ) ٌدعرلا قوصو توتملا دت اهيكرحو نيملا نوكسب
 هما تکا اإ باحشلا نم حدقنت ران ةمطق ايس طقسي ةد را نم ديدشلا وصلا يهو ةقعاتصلا

 ماعا » لا دوت همر وخلا هرس امتد عمان لإ هيلع تتإ هيب ت ال ةديدح ةغيطل ثان يهو

 او . ءايشلا نم تءاج ةحيص ليقو ٠ مهتقرخأف ءاتلا نم تعقو للان يه ليق . « ؟؟*ةقعاّصلا

 لا ني: لأ يأ كرت أ نم فكرا و هن هن اّبذ ( نإ هنع بذو - كلهم باذع

 . جوتا بّصمملاو بوصمملاو - ةعاجلا نيب َقّرقو لطابلاو قحلا نيب قرف لاقي . مارحلاو لاللاو لطابلاو
 ءاج ام ىلإ « قفألا نكرب قدصو » هلوقب راشأ هلعل ٠ (ىلل) «يلعلاو ٌدشلا وهو بطملا ن دم ةمايعلا ةباصعلاو

 نم زات ثا هنود لوحي يأ « ٌةَمعاَصلا ُمُكْشَدَحَأَك » یلامت لاق ثييح باذعلا عياونأ نم زيزملا ليزغتلا يف
 موقي ”ءامالاو هنع فديو نار لا طفي يذلا ةمامالا جاتب جوملا ةمطاف ”نباو باذعلا نم اهو وأ ءاهّسلا فأ

 هلوقب دارملاو « "”نوظفان ل اَنِإَو رکا الرب نع تإ » یلامت لاق اك ن آرقلا ظفح وکو م هيلاو هللا ماقم

 و سج ا مکن بهذ تلا ديري اغإ » ىلاعت هللا ل لاق ةمتسجم ةراهط اهنأل ملص يبنلا ثنب ةمطاف « ةراهط »

 كلبم كرم« هءارو هتباهل بصتنم تنأ رغ لب » لضافلا خيشلا لاقو « "اربي مك ريطب و تيبلا لْهَأ

 بذلاب لكؤم رهطلا ءاسك لآ نم ةراهط نبا هب قعصي نيد د نکرو برحلاو ةي ركلآ تابقع يف لوزنو عولطو
 « ةفاللناو كاملا جاتب جوتم مظعلا نآرقلا نع

 ليقو ليإلاو ليما نرم ةبيحتلا وهو وجع عمج ٌسيجانعلاو ب “درجلا (بيرفلا) «اس»

 يفصلللا لاق قنملا لي وطلا
 “لا جيشولا يحي ٌجيِجانع هي حج تحبس جيَجُر موو

 ةرلا وذ لاق ءيش لك نم ايفا ةيايلاو مهرايخو ماب مهتباوصو_موقلا بايو

 © بوتلا ةبايط نم ليكام اتاك قارفل تاهبثتسو
 E ةباشلا وهو درم مج دارو - اهداوسس ىف ةبونلاب اش ناب رفلا تاهبشتسملا

 ناسألا (1) ٠۲١ تايلضفملا (ء) + حرسصلا (4) چچ نآرفلا (e) لت نكرفلا (؟) کچ نارقلا 20) ٠



 نأ ةتلاثثأ ةديصغلا

 سي اَرَع ينو رشا ضي ْنَعْتَلَج  ًارخاز كيلا تّساَع ام اَذِإ نفسو (؟8)

 ةيوحسم ءأملا ىل اع ”ليذ اه ۶ وبس اَهُداَوأ ناق ءار اه بشن بم (<9)

 درع نم ُدَرْمَأ نصغو هادرم ةيراج لاقي الو درا مالغ لاقي « درم درج قنا لهآ » ثيدحلا يقو
 اميهيف مضلاب .ماركلاو ةتاؤلاو - بو چرخو كاف دب یتا م مز د درا يق اذإ ادر ( س) الفلا

 لثمو علك نم بأ ديدشنلاب ماركو رمي رك نم فصولا يف غلب غلبأ فيفختلاب ار ليقو موك ي ڈ طفلا

 ”ةبئاش يهو هرم ضيبا يدلا لجرلا وهو بيش مج بيشااو ٠ نوما هاو فاترأظو فارظو ضير رظ
 قانعألا لاوط لوي هنود لوح و ( ىنمما ) ةثطمش لب ءابيش اه رمش ضيا يتلا ةأرملل لاقي“ الو هل ءالعف ال ذإ

 مركلا يف نوط رم مح ويشو نسا ”ثادح نايتفو ةمطاق "فويس
 اهرشقل كلذ اه ليق ةلعاف ىنمج ةليمف کر لا يهو ةنيفس مج نيفسلاو نسا ( بيرغلا) «عم»

 تحتي ساقلا وهو كر ٍنْمّسلا نم ةذوخأم يه ليفو ةرشق اذا ًاتفَس ( ض ) ءيشلا ننس نو ءالا هجو
 ارخز ( ف ) رحبلا - خر نم يالا ”خازلاو س * لاو ةلوعفم ىم تاسف لاخلا هذه يف يعف ٌراجنلا هب

 قمتم مزال هتفشك رمألا نالف نع تواجو ”يلج وهو َحَّضَو الجو ًاولَج ( ن ) واجي ُريخعا يل لج = ًاروخزو
 يف دوس يهو نيا _ حلاو رغألا رصنلاب تأ رحبلا تلخد اذإ ! نس هنود لوحي و (ىنعلا) ”بییارغو -
 نمسا داوس ةلباقمل املج ًامضاو هنوكل_رصنلل ضايبلا راعتسا راقلاب ةّيلطم اهنوكك اهنول

«FA»ةزمطلاب ناق هلأ ليقو . ناق محا وهو اون (ن) انو انقو ةرحلا ديدشلا يقل ( بيرغلا )  

 رانلا حملو سمشلا رح ٌةَدَش ًاضيأوهو فطلأو ناخلا ن م قرأ لیتو بسلا ناخلا اوالاو - هيف ةغل وأ

 موجتلا تل حبسلا ٌرامتسُي و ءاملا ين حسي هناك هرج يف ”برطضي ال يدا يرسل لا سرفلا ٌحوبسلاو -
 ىلع هرج اذِإ احس (ف) هليذ بحس نم رورجلا بوحسملاو - لمعلا يف بالا ةع رسو سرفلا يرجو

 ا ذ رجب . يرجلا عرس سرق اهنأك اهناخد عم رهظت د ةرجلا ٌةديدش را اهل قوت ( ىنعملا ) ضرألا هجو

 اهتدحاو وعلا وزغل امنت يتلا ةيب رخأ نفسلا يو ليطاسألا ران يه هذه راتلاو ٍضرألا ىلع اهلح ليذ وأ

 ةيرحبلا بك را اشنأو هللا نيدل عملا مدق ذنم رعي يف ليطاسألاب ةياتملا تتيوقو ةبرَمُم ةيمور ةلك لوطسأ
 يلع لاق لوألا رصملا دعب برملا راعشأ يف « لوطسألا » عقو يجافللا لاق “ اريثك كلام اهيلع قفنأو
 : هل ةديصق نم يدامألا دمحم نبا

 © برغتنسملا هنامزو هنسحب و دعم مامالا لوطسأب "بجْعَأ

 عع ليلا ءامش )١( مرج ے مز يزيرفلا (غ) کچ حرفلا (۴) ماج حرصلا 6 چ ةيابللا )١(
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 3 .٠ همس هام رجل

 َكاَذ نم ميظحو  مهرغل بناج ناور يب تيقل (5+)
u} 

 ةبيكتت نيدلا ةرص نع اهب وفقط اوس اودعأ نأ موقب راعو )5١(
te 

  3ر م

 بي اميلا تابرقملا لو تح مودع نع مرغ يف اورج دقو (0

 (اعریغ) مر (ط س دک) (ج) (  طس ) اوفص ( ف ) ( مس صب سم ) تیعک ( بلا )

 (ن) د ب 7 نم مركلعأ يأ 4 ًايبنت مونو ه لئاقلا لوق هنمو ”كالهإلا ”بيبتتلا (بيرغلا) »٠*#«

 تابقتسا (ىنملا) ك0 بط يبأادي تت » ىلاعت هلوق هنمو ر رخو كله اذإ ی ص بأي نم_حابصملا يفو

 اوناكمهنأ ىلع لدي « مرغ َبناج » هلوقو ”ةلالحلاو َنارْسُحلا مهيلع تدراؤأو م رغ ةبحان يت َناورم ينب

 . ت م 3 يه 508
 ناور- يني دارملاو « ناورم ينب تيفك » خسفلا ضب ينو « هتعفادم اوقيطي مل كلكم هوك حمو ممرغث يف
 رصنتسل ا كحل ا رصملا اذه يف مهبحاص ناكو سلدنألاب ةيمأ ون

 لاو لضوأ ؛ لوق نم ناسنالا هب يي ام ليقو ٠ يس وأ ريع هب مزا ءيش لك اعلا (بيرغلا) «ء١»

 هّدعأو س اذكبو اذك هرو هياع ع (ض) ااف َراَعو بويعا اظ يآ رايعألا ”رهاظ ”نالفو ثايعألا

 رحالتلاو لالا نم رعدلا رثداول َُنَْدْعَأ ام وهو جلا هيلا ےسالاو ةرّضحاو هل ءاي ادادغإ اذك رأل
 اك ليلا نم وهو رنفاص عج ”تانفاّصلاو ”نفاوصلاو توغيملاو س « هداتعو ةع رال ذَحَأ » لاق

 سرف ةغص يف يارعالا ”نبا دشناو ررفالا فرط ىلع ةمبارلا ماقأ دقو مئاوق رشلاٿ ىلع ”مئاقلا حا حاحصلا يف

 “ارك ثالثلا ىلع موق ام هلاک ”لازي الف ن وصلا فلآ

 قالطالا ىلع مئاقلا ”نفاّصلا ليقو . "”دايجلا تاَتفّصلا يملا هيلع ضرع ذإ » ىلامت هللا لاقو
 تيكلا لاق

 ع يم قا
 مللت و

 تص وأ يراوج انتوبأ انتاع أم أهم ممم

 (ن) قي رطلا نعو ءيشلا نع كتو -- نينقاو يأ «“” وفص سانلا هل موقي نأ هترس نم » ثيدحلا يقو
 ترس 5 5 202005 2(. 3 7 رر ر
 4 بكتو یی رطاا هب بكتو قي رطلا هبکت لاقي دمتم مزال هاجم َءيڻلا ڳ کتو یحنتو لدع بكتتو کتو

 نع اورصقب نأ موقلا اذه لم راعو برحلل اهو ويه لیخ مدنع موق ناورع ونب و ( ىلا ) قيرطلا نع

 هرصنو ٍنيدلا ةياج

 قير قم عج“ تاي راو  هيناوج مع انالوجو ص ناديلا يف (ن) سرفلا لاج (بيرغلا)
 و + ي

 لمي اغإ دیرد “نبا لاق . دورت نأ لر هلو اهتماركل اشو اهب رم برقي يلا ُسرفلا يهو 3 ةَ

 مورقم نبا ةميب ر لوق هنمو « و ترا کا تت

8 E" )جي ةيابتلا )١( تيكلا (4) جج نآرفلا (ع) ناللا () دج نآرقلا )١ 
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 فلا د

 ةيوللاو طيماطشلا 0 هنود نمو هفيسل َلْفَرْهلا داتعب كّشدحَو )€(

 بوسع قيرآطبلا ماَح نم يتلا اذإ  ةبابم ىتح َميْوَلا اذه ْضِخْستمم )٤6(

 (ب) هقیسو صاتمي ( سا جل ) هفيس صاتمی ( دک م سب ) هضرأي ماتعي (ط) هيمسب لقرملا ضاتمي ( فلا )
 ( غ ) هصرأب ماتغي

 ° یکلا یکی تويبلا لالخ لايعلا تود رقم ادرجو

 ليلا رك ذي وهو رضخألا نب ةلعمش لوقك ن رؤي يأ « لايعلا نود نب رقي » هلوقو

 ؟"رامكلا يلو اننالع ىلع انَْتَش اذا بيللا ايكون

 يمي « حلا َتيقل » هلوقل ديك أت اذه ( ىنمملا ) "”بيياميلاو --بكرلل تمرح يلا ىه لبإلا نم ًةبرقلاو
 ناديملا يف ل اب اج یخ مهدنعو مرفت يف نيظوط اوك مآ عم مهو دع نع اورج مهنأ

 لق رهو سقمرک لفرح - هقنل ةداع هريص يأ هباتنا ادايتعا ءيثلا داتعا ( بيرغلا ) « 4م »
 ا | نیلا تب طاطقلاو - ةعيبلا ثدحأ نم لاو يناندلا < برض نم لّوأ وهو مورلا كلم رج نک

 را ةي وللاو - لع ردا طمَطَعَو ”برطضا رحبلا جم ًطَمطَعو رحبلل تمن وهو ءاملا ٌريثكلأ رجارمألا
 ”ةيول هدحاو سنج 02 بولا وأ . “باوا حلاو رل تقرأ اهنأك وس ورخ راجح تاذ ضرأ يهو

 ينبال ني ام مرح يلا نإ » ثيدملا ينو ر راوقو ٍةراقو رحاوسو ةحاسك" ةبال عمج بولا لم هيوبيس اَمأو

 وسلا لمج هنأك ىرخأ دم رع لقر ىلع لوصي ل هرن ريغ يف هنرك عم كيج امو ( نما ) «ةنيدملا

 بول يه هذه ُبوللاو اهيف ُريّسلا يعصي ”ةعساو * بولو ”يظع هرب لقره نيب و هيب نأ لاخلاو هسفنل ةداع
 يأ داتني » لضافلا خيشلا ل لاق لعأ هللا ”فقيحصت هلأ يدنعو « هيمَسب لقرحلا ضان » ةخسن يفو ةيقيرفا

 دوقلا يأ صضوعلا ذاب يأ ضاتس وأ لاملا رايخ يأ ةميعلا راتخي يأ ماتي وأ مما دايتعا نم ضرتعي و دودي

 قورط مهقرطي كشيِخل تنأو ليخلا لاج ثيحب معرب وأ ممرغث يف م ھو و مورلا نع اوري مهنأ ىنعملاو ةيزجلا وأ

 راغقلاو رحبلا هنيب و مهني و مهنم ضوعلا ذخأي وأ ًابرض ماجرو 2 ملام راتخي وأ مومهلا
 يأ ضخضختف هنطب يف رجالا ضخضخ ”لاقيو هک وکو ءالا ضط ( بيرغلا ) « #ةغ* »

 همالك يف رع نمل موق كلذ نمو ةهترثك وأ هعافترا وأ ليسلا مفعم مضلاب ”بابعلاو - كككرحتف هكترح

 . ةبطضأو ر < رل ّجتلاو س هجوم ريكو عفترا باب حبلا ةبعو هجوم ليقو « هبابع بع » رثك أف

 ”ساترلا يهو ةماح عمج ماهلاو س مالظلا ةل كلذكو رحبلا مفعم مهضمب صخو الل قمم ر ملا ةحللاو جاو

 كر يأ قباسلا تيبلا يف روك ملا شيجلا ىلا مج ار « ضخضخ » يف ٌريمْصلا (ىنمملا) 2 - قيرطبلاو --

 تیرطضا اذإ ق رنا رسوؤر مدي ةبوضخم هجاومأ َنوكت ىتح حبلا كيج ب

 مل حرعلا (ه) بج ةيابثلا )٤( ج حرعلا فضا Ye تايلضفلا 0 ضني تايلضفلا 00



 ب7 (فلا)

 ةبيهذت نم دنيلا ديِدَح قوفو ضم ابيف 5-5 رنا رك 5 روم أف (٤ه)
 2 هاش 5 0 7

 ثيخاتش “بضَحَو ٌرامنا أطاوتق اب موولا شقت نأ ب َنِمَو (5)
 قكيبز ديلا

 بيواڪأو هني الإ َرْمَل الو مهبونُج قوف سايعلا ينب مونو (€۷)

 (ج سا ) رحصت (ج) (حج دس مز ايم بذا (مل س سا س بو اہم دجلا رک ذو واف ( تلا و
 (طا غب ) تيعاكأ ( ۵ ) (ادک س مل س سا ) ميكو ( د )

 ةراثاو ارثأ ( ن - ض ) موق نع ثيدحلا رثأ نم ةييورما ؛لوقنملا ثيدخلا روثاملا (بيرغلا) »٥«
 ٌمّصرمل وأ ةضفلاب ةكومللا ٌضفملاو س تيدحلا درثألاو « رثاع ماف تر نإ رين معاف ت رنا » اذا هنمو

 ةموينملا تامقاولا ىلا معجار © ابيك » هلوق يف ريمضلا ( ىنعملا ) بصل هي وما ؛باهذإلاو * 'بيعذتلاو س أهم

 ىلا ردحاو نم رتل وجم ”ك يآ قراطبلا ماه ىلا حجار « نهنم » هلوق يف ريمضلاو قباسلا مالكلا نم

 نکی و مهتاماعر ءد ببس "بهدم يدنا كفويس ديدحو قراطبلا كاتب راحم لجأ نم قرشُم حضاو راحاو

 خيشلا لاقو « ضَصفم اهيف دحلا رك و اوقاف » خسنلا ضعب يفو 'لَمأَف همضوم ريغ يف تيبلا اذه نوكي نأ
 « صقري و برطي ام ريظنلا ةاعارم نم بيهذتلاو ضضنملا يفو ةيروتلا ماهما نم « روثام » هلوق ينو» لضافلا

 ( بيرغلا ) نيداسملا ٌمورلا رحشت نأ يأ فوذحم « رجشت » هلوق لومتم ( بارعالا ) «27وغ+»

 هيج رثكأذا ارحش ( س) لجرلا َرِجَّسو هب هنمط اذا رْجش ناسللا ينو اروجش ( ن) حتراب تالف رجس
 ةروغو ةرامك ( ك) هلملا مَع نم ءاملا ٌةريثك يأ راغ وحي و رنک رع و يث هللا وهو رمت عمج راغألاو

 خس ءاطمااو فورملا ريتك يأ ءادترلا رغ لجرو . هاطغو هالع اذا ارمغ ( ن) الا ُهَرَمْخو ريك اذا

 هجو ىلع بنما لبا يهو ةبضح مج ُبْطَلا  بوثلا رهاطو بيجلا حصان لاقي اک هّبحاص ءادرلاب دارملاو
 . هالعأ وأ لبجلا سار وهو ر ,بوخنشو رباخنيت عج بیخانشلاو ل ضرأللا نم عقترا ام لکل يقو ٍضرألا

 ةعانص دانغاا ناك اذا كالذو ةتغلا ةَمَألا ةليقلاو “ملا بيخانشلا تاوذ هنع هلل يضر يلع ثيدح ينو

 تناك اهنأل قي زتلا نم نوكت ةينغم ريغ وأ تناك ةينغم ًةمألا ليقو . رئارحلا نود ءامألا لمع نم َكلَذو اهل

 تنيزتف امتاز تفيقتف ايفو انيق (ض) ةأرملا ةأرملا تناقو ةينق لاجرلا نم سابللاب نیر تسلل اولاق ات رو ير
 سالا ةريدتسم زك وهوا جوھور باوک آج اي واكألاو -*3 ا وت اهنأ يأ “ ةيدقم ةأرمللل يق هتمو

 ( ىندلا) « 0و ض اوم بارک أو » ىلاعت هللا لاق هل ةورعال + دف لاقيو هل وطرح الو هل ةورغ ال
 نوحبلا مطقتف نيل مورا لتاقت نيح مالسالا روغ ظفحو نيدلا ةياح نع سابعلا يب ةلفغ نم بحعتي

 رجلا ؟ بارشو انغلا عام الإ ملل لغت الو مهتفغ نم نوهتني ال ما سابعلا وني و كلذل لابجلا سوۋرو

 ج نآرفلا () حاسملا (؟) چچچ ةيابلا (0)



 ۳ ةثثاثلا ةديصقلا

 بوخنم شالا الو عود ٌمْرَعلا الو ”مجاه فرطلا ال عدلا لک تنا (50)
 “ملا )

 بيرق دمبلا يفو ديميت برقلا ينف  اهبرح با تنأو اهاّرج لَه م (49)
 (ط س لا) اهارخأ س اهارش س اهارح ( فلا )

 نا « خلا رجشت نا » ىنمم نكميو نيدلا ٌرصن هببسب لصحي مدنع ؟يش ال هتا « لا رصن ال » هلوقب دارأو

 « مورلا رحصت نا » خسنلا ضمب يفو تیلا اذه بیرغ حرش يف نيينملا نكس اک حالا عم مهئوج كَ
 راغالا نأل ةلكاشملا عون أوت هلوق يف ليقو » لضافلا خيشلا لاقو ءارحصلا ىلا جرخ اذإ لجرلا َرحْصَأ نم

 : رعاشلا لاق اك ب ضه ًاطوتو راغا ضاخت هريدقتو بضملا ةلكاشمل أطو هلمغل اف ضاخي

 ًاعرو انيس القم ادغ دق كجوز تيلاي
 يأ دلقلل مدق اك راغغالا ىلع بضحلا يأ أطولا ميدقتب الإ ةلكاشملا حصت ال كك الماح يأ

 « حرا ىلع فيسلا

 ۾ هَل ةءالك يف بهذا » لاقي هسرحو هلفزح اذإ ها ڈاک ترم فحل لكلا (بيرغلا) « :ه»

 برطضا اذإ بلقلا غار *خأجلاو - هدو همك اذإ َُعَدَر نم دودرلا عوڈرملاو  صئانلا ”عجاطلاو

 دق لاقي و هتعاجشل رارفلا نم هتسفن طب ري يأ شأجلا ابار نالفو زمن ال دقو ناسنالا ضن _ عّرفلا دنع

 « ديصلا رقصلا بخ » مهوقن م هل داؤف ال يأ داملا عَ خترنمم هن اک نابل ةبوخنملاو - ًاشأج رعألا كللذل طب ر

 : شارخ وبأ لاق هباق عزتتا اذإ

 °> يختملا مونلاو ءفدلا رثآ ذإ ينبقرب ليلا داوس يف تثعب

 نباو سارعي نياك حاملا نع ءايشألا ضع يف هب ىّتكُي و رک لا لولا ”نبإلا ( بیرغلا) « » ٤۹
 هرعأب هيمايق وأ هتمدخ ةر وأ هتي رتو ءيش ةهج نم لصحي ام لك ًاضيأ لاقي و هيبشنلاو ةرامتسالا 'ىلع دام

 ( ىنملا ) كلذكب وحلا ؛ ناو ايندا هانبأو ليبسلا هانبأو ملا هانبأ لاقيت اک نبا وه هيلع هتماقإ وأ هيلا ههجوت وأ

 وهو تاجا نم يأ كار نمو كاج نم كلذ تلق ملوق نم هلمل ثرظن هيف « اهارج لأ مع » هلوق
 : يركتيلا ةّرلح نب ثراحلا لاق كاد ةريرج نم نودي ري « كاذ ارج نم » يطوق نم ذوخأم

 ؟"”ءابعألا حلا زوج طين اکو ایا ىترج انيلع أ
 1 ًِ : مجنلا يبأل يرعزألا دسار

 ًاهاو هاو ۶ يرل هاو اهاترج نم نيملا عومد تضاف

 نايصعلاو رفالللاب مولا يضر نيذلا م سآبملا يب 2 لوق ذأ ديري ري رياشلا نأ تيب ”لصاحو

 اني  تاقلعلا 6. تاللا (0)
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 0 . ماع افلا 2000 ١

 ُبولطم ُأثلاَو رأثلا لَو تنأو ةلك كرفت ٌغلاو هب الو (00)

 بوف هيلا وعدم ألا وذو هين ناو تريلا ماظن تنأو (ه١)
 1 کر

 ةبورضمرحبلاو بلا قوفسمشلانم قدارش فيلا نيدلا ىج واجيس (۵۲)

 ةبينطتو داني اينالا قفأ ىلع هناك نيقفالا لطب معو (00)
 ( ب ) ميبلا نيالا ید ( ب ) (ب س سا) ميف ( فلا )

 كنرك ىلع تنأو مهعافد ىلع نوردقي ال مولا نم ةبرقأ مهنوك ىلع سابعا ونب يأ مبف مهب راحت كنكلو

 ةبرقأ اوناك سالا وني و مولا تكلم نم "ديب وهو برغملا يف ناك درمملا نأل انهو مهب راحت مهنع اديعب
 ةخسن يهو ةرجاملا دارملاو يرح يجو ناثطملا ُناترخلاو را نم اعارح لحأ هلوق » لضافلا خيشلا لاقو مهنم

 مأ رعاشلا لوق ىلع 'ىترجلاو مل املا غلبم ىلع ةغل هب قطني مو بلجلاو رجلا نم جارخلاو ةيزملا يه لق اهازرج

 مهمزايف را وأ رتو نم هموق ىلع يناجلا هاري ام وه رب رجلا © ءارتفا اونج ايف انيلع سيل مأ ةعاضق 'ى كح انيلع

 تنأو مالسإلا ةكلمم ىلع رئارجلا لهأ ةانملا م يأ ىوحفلاو ىرحأ يدنع هجولا اذهو قياما وأ اهتيدب ”مايقلا

 « خلا ةلماو ةلودلل ًايماحم موقت اهب رح نيا
 كل ماك م السالا روغ نأل بيجسب وه سيلف مولا مءادعأ رش نيملسملا تيقو نإ ( ىنملا) « » ٠١

 نيمل لاب اوامق ام ىلع مرا نم ”قتنتف ماقتإإلا ءيحاص تنأو و ساّيعلا ينب ردي يف تناك ر لو اهكلآم تنأو

 لاو هيلع هثحو هب مايقلل هحشرو ماعد ًابدن ( ن ) رمأللو ألا ىلا هيد (بيرغلا) « » ٥۹

 تاو نیلا د نبا تنأو ونيتلا وأ مظتني هب يذلا تنأو لوقي نيرا ىلا جار هين ين ريمضلا ( ىلا )

 لوسرلا اوميطأو هللا اوعيطأ » ىلاعت هلوقب هرعأ لاثتمال مهيني و هتعاط ىلا ّساّنلا هللا وعدي يذلا رعألا يلو
5 2 

 ١ متم رعالا يلوأو

«ogo»هيوبيس لاق تاقدارُس عجلاو تيبلا نم قوف ع ” يذلا طاطتشلا ق ةدارسلا ( بيرغلا )  

 قدارسلاليقو . هلك دودشم هلقسأو هالعأ يأ ۽ ید رسم تیب و ٠ . رکی مل نح و ذم ناک ن إو ءاتلأب هوعج

 مهي طاَخأ » ىلا هللال 5 ءيثلا يلع لمتعملا طئاملا وأ برما يف ةقشلا وحن ءيشب طاحأ ام لك

 دون ينلظأ واف هنمو م ٌةرجشلاو اغلا يطأ "لوقت ةت هييشْغ هيو هلظ هيلع يآ تالف يشلا لاو «  قدا رس

 د قفاحلا هل لاقي برا نأ كلذو امف ناتن تراهنلاو ليللا نال ”برغملاو قرشلا ناقفاللاو ص قيفوتلا

 ًاقونخ جلا قفخو هثرثكأ بَعد لا قشخو ناوبألا اولا اک ناقفاما لاتو قرشملا ىلع ةيمرغملا اويلشَف بئاغلا

 چ نآرقلا () کپ نآرفلا (0)



 ُبوُصْنَم َنيّنَمرألا حصتل بلص اهتاوذو ةا هنو )00

 بيرجتو هلإلب طلع ناليلد ناك وه وأ تاك ام يسن (ه5)
 بور هللا براح ْنَم هّنكلو يسجاوه بوُتُمْلا فج قرت و )0(

 ( نط ) رمل ( سا س ل س باو جمل ( عي س سپ س ماد مك س دک ) جيسمل ( بلا

 وأ تيبلا قدارس اهب دي لاوط لابحر يهو بانطألاب دش تيبلا لتطو - رمقلاو سمشلا كلذكو باغ

 اهون مسي يتلا كلومامأ نمش هتل فثكيف لطابلا لأ رباب لطم ينملا ”نيدلا راص دق ( ىنملا )تول

 ايندلا قفأ ىلع بو رضم مي هلاك برفلاو قرشلل يي يذلا كئزعو رحبلاو تربلا

 اذهو ( ىنمملا ) ريغ ال اللب وف تكلا هلسأ موق اًمأو ُهَلَدَح دملا 1س (بيرغلا) « » ٠٤

 « نينمرألارصنل » نع افرع « نييمرألا حصنل »لوق نركي نأ نكيو « داجيس » هلوق ىلع فوطمم تیبا

 بصب يذلا بيلا نأ يمي بيرغلا يف انحرش اكل« ملي و » هلوق ن رم .موهملا نالڌلناو رصتلا نيب ل اياقتلا

 نم حيسملا ةمايق راكذت ذيع حصفلاو « نيينمرألا حصْل » خسنلا ضعب يفو . دي معرصنل ةينيمرأ ل اها

 ىلع اوعمتجاو هيلع دوهلا الات امل مالّسلا هيلع حيسملا نا َنومعزي و نربكلا يملا وه مدنع ديما اذهو توما

 مورلا حتف ىلا اذبم ريدي رعاشلاو “"اماع باص اهيلع بلص ةدخ دنس ىلا هورصحأو هيلع اوضمق هلتقو هليلضت

 دالبلا نم اهيلي ام اهتاوذب دارملاو“"مورلا ةكتم نم معساو ميظع قوسل مسا ةننيمزأو ""”ةلودلا فيس .ةمي رهو ةينيمرأ
 يخف مرد كبسحي ل اقف هأبلا هيلع دازتو "مرد كتيافك يأ مر مرد كبح ( بارعإلا) « ه٥ »

 دارأ ( ىملا) ىرخأ دم 5 3 رع هنحتماو هربتخا يرجو ابی ریت يرجو ( بيرغلا ) ہربخ ناليلدو ًادتسم انبه

 ك سيو «٠ كامل اتال نم ُهاَنمَلَعو زيزملا لي رتلا يف ءاج اك هللا ةهج رم تي قا مع « هلإلاب لع » هلوقب

 « هلل مَع هلوقل نإ نوكي ال هنأل « مع » لومثم ىلع ذازت دق ءابلاو « لع » لوعفم « هلإلا » نا لوقت نأ

 « ير فرع دقق هنن ”فترع ن رم » ثيدحلا يف ءاج اک ہللا تفرع لاقي لب هللا تاع لاقي ال كلذ عمو ىنعم

 ىرخأ دعب ةكرم هناحتماو «يشلا رابتخاب ناسنالا هبستكي ملعو ىلاعت هللا لضفي ةبوهوم لع ىنمملا لصاحو

 ٍضرألا قارش ! مومن تم لوقأ ام كوقأ ينإ يأ نوكيس امو ناک ام رمَلَع ليصحت ىلع يل نايفاكن اليلد

 رغب رجتلاو طلا نم هب هللا يتحتم ام بسحب « ؟ اپر رونب ضرألا تقرشأو » ىلامت لاق ثيح ات ر رونب

 نوکیس امو ناک ام لع ليصحتل ناقاكه نب يتب رجتو هلا دعو قدصب يبلع نأ ىنعملا نوكي نأ زوجي و

 كلذ نوی ةقش قرخناو قترختف هقرتخاو هقكرخو ارح ( ض . ن ) بوثلا قرح ( بيرغلا ) همكم
O)ماچ نادزيلا محعم (۴) ( سالا لصفلا يف ةيسايملا ةفاللا فعض يف ) ةمدعلا )١( چ ىزيرفم ا  

 چچ نآرفلا (ه) چ ںآرفلا (4)
 2(هر



 ةثلاثلا ةديصقلا ¥

 بودكم دغر لاالو كوفأم لوقلاكف هدو رجم هللا نأ كلغأو (0۷)
5 

(eA)ةبوتكم طخ دقو ٌروُدَقَم ر دقف ابنك ضْرألا ثراو 3 أَو  

 بوج سائلا رئاَس نڪ هئکلو تود ج سيل لع هلو (ه9)

 ا ر رع ملل

 فجسلاو - هراهظا نع ريبمت بيغلا فج قارخو . بوثلا قارخ نم ًةمطقلاةقرإعاو . هريغو بوثلا يف
 لك ليقو "جرف امهنيب نانورقملا نارقسلا جني ليقو +فاجسأو فوج مجلاو ثلا اهستفو نيسلا رسكب

 يف عقو ام وهو سجاه عج سجاوهلاو -- ”فاجسو فج هنم قش لکف نينورقم نیرتسب رس باب

 رطخ اذإ اجه ( ض . نإ هردص يف هيشلا سبه نم « كتمت مونلا دعب ك ىلا جاوه ه هلوقك كوخ يف

 بورحلاو - « رئامضلا يف سجهم امو » ثيدحلا هنمو . سا اوسولا لثم هردص يف سفن تدع نأ وه وأ هلامب

 بيغلا رابخآ نم مك هتفشك يذلاو ( ىنمملا ) ةيبورحو بي رح وهف هس يأ هلام لجراا برخ نم لومفم
 يف ت باث “مآ هنكلو ينظو يرطاخ ةهج نم وه سيل بي رق نع ةينيمْرأ عفو ةمامالا سمن قارش وع وهو
 هللا ىلع بارا نومیق یراصتلاغ كلو هلام هنم بلش بواغم وهف هللا ىلع برملا "قي 3 نم هنأ لوقملا

 نیب واغم نونوكيسف

 ُدْعَوْلا زتو راحتلا مسالاو « دَعَو ام رح نينا د إلا هنمو هب قو َدْعَولا زا (بيرغلا) «ه۷»
 مانا نمو رضاطلا لْثمألا يف جاتو هلع دعولاب و يجو رجا دعرلاو لحمتو رح ارجن ( ن)
 (س) كفأو اكفأ (ض) َكَفَأو بوذكلا ٌكلوفألاو - لجاعب ًالجاعو ديب ادي كلوقك «“رجانب اجا 0

 لوق هنمو ”فرّصلا كفإلا اص ليق ٌبذكلا رسكلاي كفإلاو ىدمتي ب الو یت هک گنأو ب ذك کا

 ىلامت هلوق ىلا حيملت اذهو حضاو ( ىتعلا ) اهنع انّدصتو انفرصتل يأ « © ديا نع انکا » ىلاعت

 « ؟؟9نوئيفاكلا رگ و هرو * م هاو »

 رعاشلا لوق هنمو موجع وبف رق اذك هل محو يت لوهجملل ءانبلاب للا مح (بيرغلا) «هد»

 2فراص هلا هم سأل سيلو و ريثك_ جوف يف يسفنب يرأو

 يف ةببوتكمو وتم أ هلك ضرألا كتئاوو نأ ينمي (ىنملا) هردو تولا داضق وهو رسكلأب مالا هنمو
 طظوفحلا_حوللا

 ةبوجحم هنكلو دع بوجح سيل وهو يملالا سلا هب دارم نأ هليا ىلا َملعلا فاضأ ( ىنملا ) «ه۹»

 نالا (4) تيل نآرقلا (+) چ نآرفلا (؟) مكب دئارفلا )١(



 ب ةثلاثلا ةديصقلا

۰ 2 0 2 2 

 بيقلت ةيربلا ىملت يذلا لكو اثم قح هوانا امتإ الأ (۰)

 سلط ا ْنِم يفاوقلا نيو اتي عو ماَتْحَدَم ام اذإ ۷
 ˆ قالد

 يجاألا ِناَمّدلا يف ريكت ُدْيَمَك ذم رح ىل ادو ثلا نإف ۳

 ( سپ س یا س رک س ب ) بيجعلا يف ( تلا )

 رهظي'الف» ات هلوقك بلع ساتل عاطل ام ىلع هبيغ نم مگا لام < هللا نأ ينمي سانلا نم م اوس نمع
 ° دقلا يف اذه يف يلوقلا انطسب دقو « “لوسر نم ىضترا نم الإ ادحأ هبيغ ىلع

 بلع نع ءاج اهل أملا هلعج اذإ ديزي هام مطوق نم ست ىنعع « یس » هلوق ( ىنملا) ه5 »

 مر ا راس اسهم یس يتلا هلمسألا اّمأو يلع“ ةعقاو ةقيقللا يف يه اهب نومست يتلا ءامسألا نأ ديري

 ارهتشم هنوکک هل امسا « هللا نيدل علا » حودلا بقل لج هلملو ةقيقحلا يف مييلع عقت ال اهنأل باتتألاك

 اًنيقيقح اعوقو هيلع عقي الف بقل انسه لثج بلت اذا هريغ امو ولا نيد رعي هنأل ةقيقحلا يف هيلع یاو وهو

 ناندع نب دعم ةقيقحلايف حودملا نأ ينمي مم وهو حودملا مسا كلذب .ذارملا نوكي نأ نكمي و هللا نيد دري ايل هنأل

 ةأرعا لوق نم ذوخأم ىنعملا اذهو هل بقل هناك راج الإ مسالا اذه هيلع عقب الف هريغ اًمأو برملا وأ وه يذلا

 اهايأ ينرت
 “یف همسأب ید ناک ْنِإَو هيم لثم سيئ ي نم نم کو

 اذهوهو ةقحاللاو ةقباسلا ةديضقلا يف هلوق حجار لوقلا اذه رئاظنلو تيبلا اذه ىنعم يف لاقي ام ًةياغ اذهو
 “دتا اهلكف تامرككا يف ىلا امذحأب كنم كتاف تافصو

 “وا هل اهانبسح ىح ولاا رع َلَج دق يذلا اذه

 نْنْلا ءيثلا كلذكو هار تررشتناف ةلرحت عرضتو (ن) كسلا ٌعاض (بیرغلا) هاد
 : ينقل ر رع نب هللا دبع لاق

 تاَرطع ةو يف نيز هب تق نأ ةناث نأ اكلم عوضا
 ثئاصتلا يفاوقلاب دارا ( ىنملا )

 ركني ال امم بئاجملاو بيج ثرمأ حئادملا فرشأ وه يذلا كصيدم ىلع دوس يترك ( ىنملا ) 45
 اهنم مكحدم ىلع يايا سانلا ٌدَسسَحو ةريثك نامزلا يف بئاجسلا نأ ينمي نامزلا يف اهدوجو

 جالا (<) € عبارلا لصفلا يف لوألا ناي ) ةمدفلا (؟) 25 ثآرقلا (0)
 چ حرملا (5) دلع حرصلا (ه) 408 ةساجلا (4)



۹Aةثلاثلأ ةديصفلا  
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 ترا فئاحملا ىم اك ةو جو 556 اني تلق ام اڌ يتاَرَأ أ م0

 يتو مال لوطا لعأل "لع ةديمق هيف تلف رضع لك يأ ۵
 ةبولثاو ةلفإلا "يلغي اس نم امو  هدحو قدصلاى وي يدان ظاامو (0)

 «(ب12 ياد

 بيغرتو صرح هيف يلالخ نم الو  ”ةعارّض ديصقلا يف يلثم ٌدصق اتو (85)

 بيطقتو رضب سائلا سوفت اللد امنإو لا ًارْزُخ أ ىدأ (۷)
 (س) سورقلا ( بر ( حل سا س ےک ) ردق ( بلا ۲

 کلب ىتح هلاح نع فت وا اههركي لاح ىلإ رست لاح نع رقت ”لجرلا کت ( بيرغلا) «<س»
 ءاشغلاو . ًايشع (س) هد یی ٩ب ءاقل ينيقل يأ « الف يل رك » هنمو

 هدلج ةر هجولا نم يهو ةفيح عج فئاحّصلاو « راک جوت مغ اذإ و » هنو هاطغلا

 ءينلا برو ب ةيبوتكم ساطرق ًاصيأ ةفيحّصلاو ابهجو ضرألا فيحو « كهجو ةفيح ع » لاقي

 تخلت ابن اک سالا مب ةوحو خلك ات اي لوقأ اذإ ( ىتملا ) ةبارقلا هب قزل بّرةتو بارقلاب هّحطل

 « لفكر هو اذ وسم ههجو لَ » ىلاعت هلوقك مهشوجو ڈوساق يلوقب وضرب ال نأ يني بارت

 ر( ص بر نم مولا يف م ءاصمتسالا رييعتلاو بين لاک بی ,رثتلا ( بيرغلا) 4255و هو 54

 ةببرملا نه بم رثتلا لصأ نأ ماغاو و ويلا كيلع بير ت ال » ليرتتلا يفو هلمف هيلع حقو ةمال اذإ هيلعو

 ي اياحتسلاو - رجلا ةلازا ديلحتلا نأ اك برثلا ةلازإ هانعمو ءاعمألاو س ت'ركلا ىلع ءاشع مثقل لا وهو

 يلا اسو < 00 فيلا يف ةتباتلا ةكللا نع رابع األ نوكسشلا نم نم ةفوحأم بطلا ؛ قلخلا يهو ديس

 كفالاو -- همالط تكر وأ لعأ نكس يأ « ٩ اذا ليلا » ىلامت هلوق هنمو مادو نكس اوس (ن)

 ایک ابوح ن راک تإ ہک وما لإ مثلا أ اول اہ لَو ىلاعت هلوق هنمو مالا مصلاب * بولار س بذکلآ

 اعرض (ف) هيلا ۶ حرضو لذا غوضأتا ةعارتملاو - مثالا ب دتكا اب وحو ابوح (ن) اذكي لجرلا باحو

 ةلصفلا يهو حتنلاب ةَ عج اللنو - ةجالا كيلا بلطي ءاج 'يأ غترضتي نالف ءاجو متو لذت ةعارضو
 لالا محرک نالف لاقي

v«ترشب و حرف (س) ربو هتش هتشاشب و جَو قاط رسكلاب رشبلاو رزللا ( بي رغلا )  
 رورساا دنعط سيت ناّسنإلا ةر ّنأ هلك اذه صو ةراشبلا نم كرش و كر دب ىنعمو هَر (ن) لج

 ىو ًاريطقت بلو ايوطق (ن) جرا بط - عربن وجرب يأ « شيب يقل الق » موق اذه نمو

 ۴ نارفلا )٤( لج نآرفلا (+) ++ نآرفلا (0) ساسالا (1)

 + حرملا (ه) و نارا (بر) كيك نآرفلا ) برقا (ه)



 4 ةثلاثلا ةديسقلا

 بوافم رخي هايس يي بلاغ رخفيل ميف يضوم بأ 60)
 بوبرمو ضيرقلا يف ببر فر لصيف ةموكح "كاف اوت أ دقو )٩(

 بوهرم كّطْخشو ةبوغرع كيِْدَهَو ىلا ككشو ضورفم كخدف (9/0)

 ُثبیذكت كشعب ٠ قيدصت كبو ”ةلالد أر سيدقت دقت كاك ذو )۷۷(

 ر اھ

 ذمنَو م َسنَمْلا نلف ًالإو لقامل كار ايلا امنإ الأ (/؟9)

 عبوهوم كنيي نم الإ وم اف ةطبغو من يف رمت لاط نإو (۷۴)
 ( اهريع ) بيركت ( طا یک س جك ) ( بلا )

 ول هي اكدينع ني ام بتر كلذك ج اذا هينيع نيب امو همنيع نيب بطق لاقي حکو هينع نيب ام

 رعاشلا لوق هنمو ةوادملا رَ نّيملا رخؤمي رظنلا (ىنلل) يج يأ ةةطاق موقلا ءاج هنمو مهلا ب بطقلاو

 رر نوبل ا ارح ًویع ىرأ يقنإق
 نالیلد هحولكو هحولا ةقالط نأل يننوداعي م مآ ملاك مهيعأ رخام ن رم “يلا نورظني يداَّسُح ىرأ لوقي

 29 ليلد نم ايوا اذه لرب ” 'ةهجو هقورعم ىلع لَ ءاسنملا لوق اذه وجو اطحسو سوفنلا اضر ىلع نالي

 ربخلا نم دهاش ههجو يف هرئامض نع ًارلا ل انت ال رخآلا رعاشلا لوق كلذ نمو

 ةناهالا ليبس ىلع نس مفدلا ليقو هّدعباو هدرط (ف) رح د ۹ يي ۱۱ ( بيرغلا ) هدمه»
 ةت ةماركب مهف يتلرتم i أ (ىتعملا ) «آروحدم ام ًامؤذم اهنم جْرْخأ » لاق زيزملا لي رثتلا ينو لالذالاو
 .نیدورطم نیب ولغم اوسي و مهيلع الاغ ریصاف اهب رختفا یک

 ل عطاقلا فيا ًاضيأ وهو . رومألا نيب صفي ام لَصْيَفلا ( بيرغلا ) »4«
 ا و يسب ٌلصبفلا تناك رع نبا ثيدح يفو نيالا نيب ل اصقن “اصف ةنمطو ضام "يأ

 (ض) ءيشلا ضرق نم مالكلا نم عاطتقا هنأل لوعفم ىنعجم ”ليمف ”رعشلا ضي رفلاو - ةدئاز ءآيلاو ةماتلا
 كح مكحاف هريغو نمل نم ةلطاب الارق يرمأ يف اورثكأ آ دقو ( ىنمملا ) هبانب ضرق لاقي همطق اذا ًاضرق
 هماركاو هماعتاب ُهصّصخي نأ حودمملا ٌلتسي رعاشلا َّنَأ دوصقلاو رعشلا يف لوضفألا نم ل لضافلا رّيمتيل انني ًالصاف
 رخألا ء ارمشلا نيب زايتمالا هل اصعب یک

 ( ساو ض ) لان امي انالق نالف طبغو -- ةريسلاو ةقب د رطلإ يذلا 06 رغلا ) «7و ۷۲و ۷و۷۰ »

 طوبغم كاذو طباع وهف هدنع مظعو هنم هبجيأ ام هنع ةلاوز ديرب نأ ريغ نم هلاح لثم یو هدس> ةطبغو اطبغ

 كسلا وهف هلاوز تينت ناف دسم < سیلو زئاج اذهو «“"نورخآلاو نولوألا هيف يطبضي اماقم موقأ » هنمو

 اینو اتم و ًلوهج طبخأ لاقي نأ زوج و ةرسمو لاح نسح ىلع حجیت جرا طبغاو

 برتأ )١( جم ةيابنلا (ه) لپ نآرفلا (4) دلي حرصلا (+) ٠۸۹ ءماسحلا (5) ساسالا (:)



Ysةمهارلا ةديسقلا  

 4 ةملارلا ةديصقلا )
 ”يسلدنألا “يلع نب رفمج حد لاق

 لَم ُنَوْحَأ قالا ةّيَمَو اكن هيأ قشملا اللا بذك )١(
 00 هر ر

 اھ | روتسلاب اَمْوَيَو بش کت ل "مل رادقيا بقر نم (۲)
 ۾ د{ ر tel ہی

 بطلا اهْطاَوَص ىدتت (سراوفو ١ اهبراوغ يدار ائاتكحو (؟)
 ( قا ) ايكاوك ( جل - ط) ایقاوع © ت2 ( اهريع ) ناديا ري مل نم ( یل ) ( فلا )
 ( نط ) اهحناوج (د) 0 ( ساد يا جك س مل )ودعت (م سس سي اس دک ) ودمت (ج )

 « الط. » يف ٌلوقلا كلذكو « ثرَسْيَأ » هلوقل بيم هنأ ىلع « اكرم » هلوق بصتنا ( بارعإلا) « » ١
 هنع هسفن تباطو هیس الس ( س ) هنع يلو هلو اولو اولس ( ن ) هنعالسو الس ( بيرغلا )
 كلذ مزاول نم نايسنلاو هبحأ ن < لالا يابنت لصألا يف عوصوم اسلا ليقو . ُهَرَجَحو هركذ نع َلَعَدو

 هيلع ْرّدق اذإ ( ض ) توما هل هللا ىم نم انيلع رق هنأل تولا ةّينَلاو - هنع هَنَسْك همم نم ًانالف ىلسو
 يلذملا ةبالق وبأ لاق

 2يا تنل يني ام قالت یت لف فوم يشل ¿ ناوقت الو
 نیم ني اهم وکر يتلا بکا رلا نم مل قشملا نأ هيلا اوايي نأ قاشس ينبني ال بذاك وللا ( ىنمملا )

 ءايحألا نايس يف نأ قاما ين هنأل د واسلا لمح ااو . ريس اهبلط يتلا ءايشألا نم ما هيف توملاو

 ةذللا نم قشعلا يف نودجي مهن ل بذاك هنككو و قشملا اشم لح نم جنو مل ةحار مركذ نع لوهذلاو

 1 منوم هيف ناك او ًالهس هانإ مهم م وكر ريصيف واسلا يف نودج الام

 ماحدا بورحلا يف لاجرلا كارتعاو لاتقلاو كاربلا ”مضوم كرتملاو كرعملاو ( بيرغلا ) «* و < »

 برملا ةنص يف ريهز لاق ًاضمب مهضعب كارو
 ت جتا من انك حقت ااف ىا َكرَع مک رف

 طلَخ اذإ (ض) موقلا بأ نم سالا نم الخ هيف عمتجا يلا _ماح دزإلا ريثكلا كرما بش شألاو -

 صحو حالّسلا المج ُروتَسلاو - ةبشأ ةضيغو "فتلا اذإ اأ (س) رجشلا بشأو . ضعي مهم

 نزاوه 'ىلتق شرب ديبل لاق ٌعورتتلا هب مصعب

 )١( تافلمملا 22) ناسللا ۷١



 و ةميارلا ةديصقلا

 بحط سراوقلا مدب يمتکی وأ حماس كيس هاما تورو )€(

 ايَْسلا ةاولللا موسي مل نإ ملاح بس ةاؤف توشأرب ال (ه)

 ©2 روتسلا جيسن يف ”رضخ بئاتك  ءاروو جدو يف هب اواجو

 "يدر دقو کنن هادرأو س ليإلاب اخ وأ . داوس ةب رشم ةع يهو ةبكلا وذ بهك لاو -

 ياما يآ ءاملا براوغ هنمو “يش لکی عأو لهاكلا وهو براع ممج براوغلاو - در وهف ىذر (س)

 ىّدقتو هاتسْلا فالخ وهو عودا اعط داهّتلاو . راہنا لوا لک أ ىتغ (س) م اجرا < يدغو هجوم
 اصعلا امّأق ةباودلا ىلع رك اهب برش اهفرط فط ىصع وهو نام وص عمج ةلاوصلاو - يدع یم ًاضيأ

 ٍةَبظ عج نويَظلاو ابظلاو 0 يسراف لصألا يف نامموصلاو نجح يجف اهترجش يف ةقلخ اهفرط جوعا يتلا

 : رعاشلا لوق اًمأو هو وأ نانس وأ رفيس كح يهو

 “ايديأب اهاتلصو ةايظلا ٌدح می نأ اوت ءاکنا اق
 س

 فيسلا ةبظ هتباصأ لاقي نأ لص اکو اهرسأب براضلا َدارأ هنألف هّدح فيسلا قبو ء تايظلا دح لاق انف

 رع « اهجلاوص » هلوق َنوكي نأ نكمي ( ىنمملا ) واولا نع ضرع هاحلاو بط اهلصأو رقبظلا ٌدح لاقي نأ حلص
 لوألا عارصملا يف « اهقتاوع وأ اهب راوغ » هلوق اهيلع لدت اك اهر وأ « اهحناوج » ًةحيِحّصلا ةباورلا نوكتو
 ةدش نم ًالظُم ريصي يذلا مويلا الو_ماحدزالا رينكلا كرمملا ري مل موتحم ثرمأ وه يذلا تولا فاح نم لوقي
 عالضأ "لك أت مهفويس نيذلا سراوفلا الو مهقتاوعو لاطبألا لهاوك كلب اهحامر يتلا بئاتكلا الو لاتقلا
 هلوقف باوصلا وه ناك نا « اهبلاوص » هلوقو ردقلا كلذكو دحاو ىنمم رودقملاو َرادقملا نأ حَلعاو مهئادْغأ

 جالس الب نودي مهمأ ينعي ىنعملا يف جلاوصلا ساني ظفل “في رحت لوألا عارصملا يف « اهقتاوع وأ اهب راوغ »
 ومو ودملا نم يناثلا عارصملا يف « يدنت » لدب « ودمت » خسنلا ضمب ينو حالسلا ماقم موقت مهجلاوصو

 ًاه رس ريس ريت ًايئاتكو يأ ميرسلا ريسلا ًاضيأ وهو نايدرلا نم « يدرت » هلوق نوكي ذئنيخل ميرسلا ريسلا

 ربدتف فويسلا يه مهجلاوص نوك لاح

 ذننُتك بلحطلاو ا لوا ءيش لك كبنسو مق نم هابناجو رفاحلا فرط لسا (بيرغلا) »٤«

 مهليخ َنودراي ال لوقير برملا ىلإ مت ايتشا ةدش أ فص ( ىنمملا ) نما ءاملا وامت ةرضح رج وزو بجو

 نأ ىلإ ةراشالل بلحطلاب ءاج اإ و لوا مءادعأ اوب راح ىتح يأ سراوفلا مدي اهكب انس لوا اوُيِضخَي تح ءاملا

 2 رخ هلع تح تان تارك" اهبضخ مدا

«onلومجلا ةغيصب سرقلا ضِك رو . وعلل هّنحتسا (ن) هيلجرب رب نسق شكت (بيرغلا )  
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 شل قاتملا ملا ىلا اوفر ىّوَح اعا كتل اک اذإ ! ىح (5)
2 

 حلاو ةبص يهو قاتشملا قشاعلا بصلاو س ىّّدعتي الو ىّدعتي ضرك رو "شكر وهف ادع يأ وه شک رف

 مئاهلاو - يللا ديدشلا ملولاو ىوملا ةقر يهو ةبابص (س) هيلا تببص لوقت كنأل لمف بص نزوو نوُيَص
 نم كلذ لصأو . جوتي نأ يردي ال هريع وأ قشعلا نم َبَهَذ اذإ ههجو ىلع ماه نم نونجما قش

 هُماظع تلاطو ملمع ام ليلا نم بِلّسلاو س نونكلاك ءادَطاو - يعّرإ اههجو ىلع تبهذ اذإ قاتلا تماه

 « بالتا با اذإو ةبلمجا بق اذإو بهلسا ىَدَعاذِإ » لاف ًاسرف ارعا -فصوو . داصلاب ءاج اترو

 نوضح ال يأ ًابهاس اداوج نكي لل نإ نونحلا قتتاملا داؤف نوتستسي ال لاقف ًاداوج قشاعلا لمح ( ىنعلا )
 كلذك نكي م نا قشملا ؛ ناديم يف وعلا ىلع قشاعلا داو

 بريس ضارتعال ةبادلا هب كمت يذلا ماحللا س وهو نانع مج ةعألا (بيرغا) «۷و » ٦
 لآقي' ضرتعاو هتمامأ رهظ اذإ (ض  ن) :ينشلا هل نع نم هلامشو هنيي نع ن٠ ةبادلا نع حفص ىلع

 ميْللاو هاتأم هنارقأ ىلع مهبتسُي يذلا عاحشلا وهو مْ عج مهلا س مج الا يف نعام هلمفأ ال »

 رمد ليخ يف » تيدحلا يفو هال مظم ”فلاخن هيف ةيش ال يلا ليلا نم وهو ريب عج لّ نزو لع

 حابّصلا ىلا ءوض ال يأ « "ميج ليل » هنمو ذوسألا هاو رفغرو رغيغ غر لتم ب رخآلا هعججو ہہم

 نم قياس يأ قياع سرفو ءين لكن م ٌرايخلا 'يركلا وهو ييتع عج ره و ليخلل تمن اہم قاتیلاو - هه
 راسلا وهو ربراش عج بّرشلاو ل تبن م ليلا تقبس اذإ اقع ( ك ) تو ( ض ) ْسرفلا تقع

 بيضقلا برش نم 52 نكي ل نإ زاومض هيف يذلا "بزاّشلا يعمصالا لاقو ساتلاو رل اينا نم ٌنِيايلاو

 هنمو هريضو هاذ سرفلا برو َليَذ اذإ و سو ارش( كو ن)

 «2ريوانصلا ثلعشلاب بزا وش وذم اینک ام روز ةسباع ليحلاب
 “)بوبعیلاو 67 ةلافيطاو = ياو ولمعلا يف لج < لاو كيلا ةدخ دباو . .ويشم يف ارقا فيطلا ٌذيكلاو

 يف داوس وأ داوس يف ضايب ماها ناو يف يه ليقو . هرهغو س رسرعلا نول ! ملغم فلا نول لک ةيشلاَو -

 هيلا ةبسّنلاو « “امف ة ةّيتال » زيزملا لي راتلا يفو . ًارذا سيتو قلبا كو سف لاقي اك شار و لاقي ضايب

 ينعم بينجلاو ةبونجلاو حلاو - لمنلا سيل يذلا ُلَملاَو  لمنلا هاف يهو ارا هيلا يو

 ةبحتسم وهو سرفلا لجر يف ”ريتوتو هئانحا ًاضيأ بينحتلاو . ةرثكلا كولا م بنجلا ىلا دوقلا وهو

 دؤاد وبأ لاق جف ريغ نم نيلجرلا نيب ام ديعب جم سرفو

 بك نآرقلا (0) چ جرعلا )١( ىلع جرصلا )٤( ناسللا (+) بش ةءاهتلا (+) مم دئارفلا 46(



 ريع ةميارلا ةديصقلا

 اشف رافلا نست تروكق ممر اهنم شاب وانما دق (۸)

 يملا اوُداَعأ اسارت اوقع ولف اخ اهتايعب اهتتأتساو (8)
 بعمل لولا 6أ تشكو عوط مقام هب اوت كرم يف )0١

 “نجت نيلجرلا يقو ليلق ”ين اسا هاما ام اذإ نيديلا يفو

 اوفرسص مهب نيفوغشم انورّيص يأ انا وه ةنعأ et o وح لاق ًاداوج ّقشاعلا لج اًملو ( ىنملا )

 ليلا عاونأ فصو ىلع لشي يناثلا تيبلاو مهتعاجشو مهتسح فصي . نامجشلا ناسرفلا ىلا ةرمضلا مهليخ

 سرفلا َمَهْذَأو ٌداَوَّسلا ةلظك ةمحّدلاو . ليلا نم ٌدوسألا وهو مذأ مج مثلا (بيرغلا) « ۸ »

 «تروك رسشلا اذإ و» ىلاعت هلوق نم دوخ أم وهو اهغوض بحد سمشلا ترتوكتو س دوسأ يأ ًاماهدإ

 ربايثلا ٌةراكهنمو 5 ُنّشلاو سلاو فلا لصألا يف ٌريوكتلاو . ىف ةماملا رب وكت لت» اهدوض ةنكياو يأ
 لجأ نم ت ماج نإ لقب ميلي ٍٍش ةرثك فصي ( ىنممللا ) رهظلا ىلع لمحو شيو عمجت ام وهو

 لا نم الا سش تساظاف مرج "ول تّطغ اهداوس ةّدسو اهترثك
 لاقي يش < اک لوا وعو ألا م ةادجاو يق أ لاو ءيشلا ةنأتسا (بیرقلا) ه«حءوه»

 سأرلا مّدقم يف رَمَشلا تبنم يهو ةيصان عج يصاونل دلاو ب ؟2تايشلاو س هلا يف يأ « راهلا نأ يف ر راس »
 ىلامت هلوق يف ليقو عضوملا كلذ نم هتابنل ةيصان مشل يمس . ةيصانلا ةماعلا هينست يذلا رمش ال
 ىلع ليلدلاو هجولا نم هْجَولا مدقم يف ابال ةيصانلا تّمَكَف هجو ٌندّوسل يأ « © ةيصانلاب َْسَمْنَتل »

 رعاشلا لوق كلذ
 ٩ يع هنو نين'رصلا ىلع تعفس هب تر يوغلا سفن اذا ُتنكو

 ركذلا . ةداقنملا ةباودلا نم ٌلوَذلاو -- ليللاو ليلا نم داوتلا ٌديدشلا ًاضيأ وهو ةمالقلا ْببيَقلاو -

 لولد ال ةرقب اهنا » زيزملا ليزغتلا ينو هكا هللذو بمص ٌدِض ( ض ) يملا َكَذَو لاوس كلذ يف ثنالاو
 اهصاون اودقع ولو ايتايش ضايب ةدش لجأ نم رجفلا اوثدحأو ( ىملل ) « © ثرملا يتسن الو ضرألا ريت

 اوشو لاق مث ليلا ةرثكو يبماونلا داوسو تايشلا ضايب ةدش فمي ىرخأ هرم ةملظلاب اوءاج وسلا

 قسم يفو لولا بالا لم مهف ضأ انأ تشكو مل نمئاط مهب ونج لإ مَ هيف وداق رم يف وف م

 يرملا لوق عساتلا تيبلا
 ٩ گلا ب "رت ءاملظاا هل تسطق  امناكف هلاوحح راسلا غلم

 باسآلا (ه) چچ ںآرفلا (:) 4 حرمملا 5 هيل نآرقلا (۲) حاحملا )١(

 > يرملا بز کہ نآرفلا )



VEةعبارلا ة ةديصقلا  

 ابهَذُم بكحانملا ىك يرباسلاو انكم دودا ىلع اكسل اوُسبل )1١(

 اہ اجا هونظف ًاقبع مهناَدْرَأ نم ٌروفاكلا عوّضَتو 00
 «يلأر

 لا 7 5 ر 1

 امك أ ةّييِعاَرلا رسو انطق موتني مراوّصلا اودی اذا یئح (۱۴)
 بد

 اخ لاخجاب اوما الجخ مڈودخو امد ملئالغ ترطق )١5(

 ( قل ) اح (س) (اهريع ) اور ( ىل ) ( فلا)

 نم يراسلاو - بهذلاب هومملا بَّكَذلاو اهب ضرما وأ ةضقلاب هولا ضضقلا ( بيرغلا) »٠١«
 ةّمرلا وذ لاق بايثلا دوجأ نم وهو ءءارر ام فثتسي قاق” لا بايثلا

 O 8 يشم ”يرباس اهي وَصَع ىلع a توكتملا ج جنب تءاغ

 ةقيقد عرد اا ةيرباسلاو سراقب ةر وهو سايقلا ريغ ىلع روباس ىلإ ةبسأ ”ييرباس ۾ ھدنع قيقر لکو

 ىلعو ةرصّضفم هناك ارسم ابو مدودخ ىلع اوسبا يأ لوقصملا ىنمج ٌلاقصلا ( ىنملل ) ماكحإ يف جسنلا

 هذه لوأ يف قبس اک برملا يف عوردلا اقم موقت ةسيفنلا مهبايث يأ يصدم هناك اب رباس ًاقيقر اوث مهكانم

 ينأيس اكو ةديصقلا

 رهتاندلاو مهاردلا هيف حت برملا تن اكو لأ وهو مضلاب نذر عج األ (بيرغلا) 0
 (س) ناکا قبو ةحئارلا ٌراشنتا لاو س « ° با لفك أ ن 3 يلع فخ يندر لقت اذإ» يري رحلا لاق

 ٌروفاكلا ل ةي لاخلا ةيهاقَرو ىف یاب مهي ( ملا ) هب قر ةبيطلا هب َقِبَع ءو هيف هتحنار ترشنتا بيطلاب

 نونظي ىتح برحلا رماب مهمايتعا يف ةيفلابم اذهو نوللا بهشأ رابغ هنوني مو ماك أ لوصأ نم عوضتي

 | نب سيق لوقي . نادرألا عرضت ينو برملا يف روثي يذلا رابغلا ةييط مهلادرأ ر روفاك ب يط
 ماَدْرَأ كلاب حقت  ءانلا تاورس ني ةرمتو 7 2

2g»ضي رع ”ريغص لصن رسكلاب مطقلاو مطقعجلاو .يثلانم ةا رسكلأب ةمطقلا (بيرغلا )  

 : حامرطلا لاق راب وأ جيزملا نم لجر بعاز ىلإ ةبوسنم حامر ةّييعازلاو س عاطقو عا عطا مطقأ عججلاو

 ا زما نيقارعلا خيش اهدا اهو ةسيبعا راك” ةيوجأو

 الخ عج لئالفلاو نیت وبلا نب يتلا دعو راع نم دم وهو بنك" مج بشك لاو -

 الغ( ن ( ءيشلا يف هلغو . لذت يأ ايف ل اهنأل لَا سوؤر ني ةمماملا اهنريماسم وأ عرزتلا يهو

 عرتبلا تحت لذت ةلالفلاك عرتيلا تح بْن ا ًاضيأ ةليلغلاو دمتم مزال لخدف خذ يأ الواغ هيف وح لَ

 ١45 حامرطلا (4) ٠ ناملا () ٠ ه۷ يريرحلا (ع) نالا 0)



 Ye ةمبأرلا ةديصقلا

 يع ليمّصلا نالغإ 8-5 اخوت دايما ناذآ رص دق (8)

 اقم ”نيعراتلا يف اتم هليل ىلادن لي يلا ادعو (13)
 واس اا

 ًايضعق يظن نري اذ مكي هياوق يل حامرألا ةفلكيو (۱۷)

 رها هنم نظل أف اذه هدم ةاشنهش یرنک (۸)

 اوُديش اذإ ىتح يأ ”ةلوافم يهو رقيعالا حامرلا بوكو فويس و اوصني ومر اذإ تح ( ىلا ) لخت يأ
 يثملا يف اوبحذف لجني 5 ةر مدودخ تااصو EE مورد تبضثخا ادیدش ًالاتق اولتاقو برملا

 مهيف نأل « الجخ » ل اق ااو يلصألا ملاج عم ر باضملا اذهب لصاحلا لآجلاب "يأ بّضخلا لآجلاب مهتويب ىلإ

 خدم حامتراو فويسلا رك نأ ملعاو ٠ مهئادعأ ىلع "فلا راكم راو سانلا نم نومشتحي ًاعضاوتو ًاعوضخ

 يساجلا لاق کل atl دش ىلع ل لدي هال

 “ولف نيعراتلا عارق نم اهب قرشمو برغ لك يف انفايسأو
 لجكترلا وتو -- عاتسالل اب ص و اهاترس رص هذا ( ن ) زاجل وأ“ سرفلا رص ( بيرغلا ) »١6«

 ادئاص نصي ةملا وذ ل ل8 هل عنق هب حا ءيشل ثلا و ءيشلل سجوتو يللا رت لا ىلإ مست

 مولا هب وأ ضرأ بحاص ناك وأ اهكباتس نم ًاركو جوت اذإ

 دق (ىنملا) للا تولا ًاطيأ وهو كلذ ريغ وأ توصنم ممسلا يف وأ باقلا يف مقي ع َرفلا سج َولاو
 فوللا نم هئمتك اهنا اهيبص "ولت لو للا ر توصلا ىلإ مّسنلل امتاذآ دايملا تبصن

 نوكي دقو ةنامدن يهو هيلع سل لاحملا يأ ب" "سشلا لع مدانملا وهو نادت مه ىمادنلا (بيرغلا) هدكد»

 وقوع ( ن ( باطقو ًابيطقت بطق دقو ملكي هينيع نيب ا٠ يوي يذلا بطقملاو س امم نامذتلا

 همست ”لدبت يأ نيعرادلا ناسرقلا نيب هجولا سوبع اًمسيتم هبارش ءاسلج ىقلي ناكيذلا راصو ( ىنعملا )
 لمف هنم فري ال عوردلا ٌباحأ نوعرادلاو برحلا كرمم ىلإ بارشلاو وهللا سلجم نم لقتناو بوطقلاب
 ةبسنلا ىتعع وه اإ

 لجر مسا بضتقو ©0نزي وذو - هلوط نسحو هتماق فاقلا حتمب لجرلا ماوق ( بيرغلا ) «907»

 لينط لوق هنمو بضمق لمع ةيبضمق ةنسأو ةيلهاجلا يف ةنسالا لمعي ناك

 بق ةنسأ اميد دراطم اهب تم ءاركلا ءانشلأكر وعو
 ضم لطي و نري اذ فيو هل هلثم نوكت نأ ىنمتت حامرألا ناك هتماق نيل ةدش فصي ( ىنعلا )

 ريق سي مولا كلم نم لكن أ كس ررفلا نم للم لک مسا رسكلاب ىرسكر ( بيرغلا ) هدمه

  oليفط (؟) ل حرسلا (۲) هج ةساحلا ٠



 ةمجارلا ةديصقلا ۷
 1 1 1 0 1 أ

 ابضغُم سراوفلا لع لَك نوک ىح ايار ةّبحألا نع تي ال نم (9)

 ابسنو اجت ذل ىلع اتم جي آلا أ هز نت 0)
 ب لد "7

 َراهّيْوَتلا تننظ ىح راف تبانُم يف قلمي لار ام (90)
 5 eg‘ م 5 ا خا

 رم اتل هلاثمأ قلف مسا علم ريرس اطس نيلو (۲۲)

 ( قل ) معاه تباع (اعریع) بسام ( قل س پب ) (ب) «اهريع) ولي ( قل) ( بلا )

 (سي س م س قل) هب كمآ (ج)
 ةيسرافلاب ورسخ برعم كلذ ريغ ىلا ارب زع رصمو َنوعرف اعبقلاو ايشان ةشبحلاو امت نميلاو ناقاخ َكرتلاو عه يجول ےس ےس ےس

 ىرسكه اشنهشب فورعملا للا لاقف حدملا ىلا لزغلا نم تيبلا اذه يف صلحت ( ىنملا) كاما مساو هانعمو

 هنم برهم نأ نفت نبأ مودملا اذه وه هنع سالا كند يذلا

 رافكلا ىلع هادشأ » ىلاعت هلوق يف نينمؤملا هفص يف ءاج اكاذهو هادعألا سراوفلاب دارملا ( ىنملا) »٠۹«
 « پن ءاجر

 «برعلا يز نالف َلبقأ» لوقن سباللا ةثيه نيدأوما دنعو ثيم رسككأب ؟ يزلا ( بيرغلا) «٠ء»

 هب عنقتت ام عانقلاو . رعانقلا م عضوم سرلا نأل دوسلا يو ديدحلا ةي ب هيلع يذلا قلو 32 ءايزأ لاو

 هطقو ململا دقو ًاليطتسم ليقو ًالصأتسم همت (ن) .يتلا دقو -- اهتساحو اهر هب ليت بوث نم ارل

 وهو ةماعلا يهو ةباصعلاب دودشلا صعملاو - « كطخ ىوتسا دقق كطقو كق داج اذا » لاقي هقش يآ

 جات ديمحاص كلم سأر عطقي ىتح ٍديدحلا ةضيب بلي ال نم ( ىنعلا ) ذنتلا وهو بطتملا نم ٌجّوتلا اضيأ

 كواملا ناحيتلا تناكو م ۱ وعلا هيلا اجلي و مرومأ موقلا ةد يذلا يسا ٌمّسعملاو ةب ةماعع بحاص ديس سارو

 وع گار اوس اذإ اک ميغ دق دوس اذا لجترلل لوقت برملاو . برملا نم ةداسلل رجلا ٌماهلاو
 و وتم هل ٌلاقبف اهكولم جوت ”سرفلا تناك ء ءارج ةمامع

 لوصأ يف تبي لاز ام ل ق ةرجشب هيي ام دقلا يف نكس اک س ان « « قلع » ةياور »۲١«

 بن هطلا ال 'يملاخ يآ حق ”يسراف لما نأ ديري ريك الإ ٌةدج وه راهمونلا نأ تبسح تح سراف لهآ

 ديددجلا عيب را هانعم ٌراهَبوتلاو « يقدص تنم ينل هلل » مطوق هنمو لصألا تبنلاو خا

 طسب وأ شطبلاب ٌةَربق ليقو بثوو هيلع لاص ةَوطَسو اوس (ن) هيلعو هب اس ( بيرغلا ) «۲۲»
 اضم يسراف هلعج الو . مجعلا كلم ىلع ًابلاغ وه ناك ناو نيبم يصف ”هناسل ( ىنعملا ) قوف نم هربقب هيلع

 )١( لوالا لصقلا يف ةيطحلا خسنلا تايصوسخ )© ةمدقلا (؟) چ نآرقلا (



 ايت سوفتلا ىلإ نوكي دقلف ايس هامّلل ضّرمَت لَو 0
 رع تاع اک نوكي ايس  هظْنَل يشاوح ڻي يل طرتخاف ق (؟8)
 ابرْخلا عاجشلا ايب نوكأ اگ هلد رم ةكنف ينآتج نِعأو (5)

0 f 9 اينأ اث ةن لقا ىلا هقر ني ليَ يديأو 
 ( قل ) اصب ( فلا )

 يف ةروكذلا » سراف تبانم » ىلا مجار « هثدمأ » هلوق يف ريمضلاو هت هتاسل رقيمج نأ يف ميموتلا مهو حقد

 ئمحأ تلم ريرسب يأ هب ّدِمَأ خسنلا ضعب ينو . برعم هلوق نم_موبفملا « برملا » ىلا وأ . قباسلا تيبلا

 5 ا 1

 مهئامد قفارإل ًايدصتم ناك نإ هتجهب و ونس بحت سانلا هب بولاق ( ىنملا) ه+مد

 طترخو عارتتالاو ”باذتجالا وهو طرا نم هدمغ نمهلتسا ًاطارتخا “فيلا طرتخا (بيرغلا) 4*6»

 Ee ع

 ۾ داتقا طارح كلذ نود » , موق هنمو هقكب ًاباذتجا ةرجشلا نع هَرَشق اطرح ( ض - ن ) َقَوَرلا

 بقل لوت حا يطا ( لا ) ي نيعلاو باتكلاو بوثلا ةيشاح لثم باجل وهو ةيبشاح عمج يئاوملاو

 يلا مقداف برص ريثأت يف فيسلا ل لس ام لست هنلظخل يأ لمت اک ارج ًاعیس هف'رط تاظخ ن٣ يل درجو

 ری رج لوف نويل آت يف لبق ام ندحأ نمو هب ةبرضأ يالي رج انيس
 الحق نيب ال م انتْلَعَق روح اهفرط يف يتلا َنويعل

sSدو أ هللا قاخ فضا نهو رب لوح ال ىتح  

 يف لوادتلاو ة ةلوادلا ةبش ”رواتلاو ةرواخملاو راع هايا ءاطعأ ةراعإ ءيشلا هراعأ (بيرغلا) «؟ه»

 ”لالدلاو لاو = هرج وأ لتقف رغ هنم زهتتا ( ض - ن ) لجرلاب كتفو -- نينثا نيب نوكي ءيشلا

 يف هيلع أر ترها ( ض - س ) اهن ىلع ةأرملا تلو « لل هل حيلا نكلو » هلوقك يدلشلاو جيعتلا

 يبلق طا هل لوقي هبحاصل باطخ ًاضيأ اذهو ( ىنعلا ) ب رحملاو = فالخ اهب امو هلا اہتاک جفت ن

 هنيع رهثأتكدلالد يأت نأ ينسب ناجّشلا نم اهب نوک آ یگ ةیراع هلالَذ تكتف لثم دكتف

 كيدحو _ ماعطب هللعو هب لغت يأ هب لام يذلا ريسيلا هيثلا ”ةلالقلاو عل ( بيرغلا ) ه5

 ري رج لاق بلا نع هب أزجيل ه وو ٍقرَسلا نم ريشب اهيبص ةأر 1 لَم اک امه لش اھ وو
 < ےارقلا ےشلا نم سافناب انک ”ةيغاس يهو مت

 چاچ ريرجلا )٤( ۶ حرعلا 5 + ريما (r) چ دئارملا 0(



VAةسارلا ةديصقلا  

 «(فلا)

 . اتقا اذه ُهْيَدَي ني ُِضْفَأَس يننإف هار نأ يلع ٌلمْجاَو (59)
- 

(TA)ايطأتملا نقلا اذ مل َمويلاف َةَرْجَو قلي فشلا اذ نكي ملوأ  

 ر 3 لک هيلع يوت هردخ ةا سشلاو هب يده )۹(

 ( اهريع ) يج ( غي س طال ( فلا )

 اهارت_برغلاك ب اينألا ةدح وأ اهيف ريب طفت ليقو . نانسألا يف ةي وذُعو درب و ةقرَو هام بنشلاو -

 ينطْمأو ( ىنملا ) تأ سايقلا ىلع ”بينشو لامتسالا ىلع ةبناش وهف (س) ”لجتلا بنََش دقو راشلاك
 درابلا بذا ورغ ليبقت فرش يلجأ نم روحا يدش فر نم ًاليلق ًائيش ًاضيأ

 ءيشلا َْضَق ( بيرغلا ) « لمجا د هلوقل يناثلا لومفملا عضوم يف « هارأ نأ » هلوق ( بارعالا ) «*ن»
 سالا نم ةقلح كي رفت ُضفلاو « مولا لع طضضفو مج لا ق لو مه واو ڈرگ

 نم بتقملاو - تلوح نم اوُضقْنال يلقلأ ظيلغ الف تنك ولو » زيزعلا ليزاتلا يفو مهعاتجا دمب

 ( ىنملا ) ةرافلل عمتجت ليلا نم ةعامج ليقو . ز ةنام ثلث ءار ليقو نيم رألا ىلا نينالتلا نيب ام لیلا

 ةعامج قي رفت ىلع ٌردقَأس ينناف . عضولا كلذ نرم حودملا ىَرأو هب موقأ نأ يل نكي ثيم ا ًاعضوم ينرأو

 خلا ضعب يفو مهقي رفنو ةعاملا اباقم ىلع اتي رج يلم ةيفاكيل ةتيؤو ن نأ يمي ةراغلا تممتجا يتلا ل ايلا

 وهو دحاو ىن ةنجلاو ةلجيلاو لاو . ءادعألا أب يق يل ةّنج نوكت يل هي ؤر نأ ينمي « نجم »
 نونجلاو ُنينجلا هنمو هرتس اذا (ن) ّليللا هيلع رج نم ناسنالا رسي هنأل_حالس نم قوام كو سرلا

 ليقو الط وبف يللا دلوي ام وأ يعمصالا لاق هيشم لأ يبظلا دلو ثيلشتلاب فشلا ( بيرغلا ) «؟م»

 باتكك راج ولاو انف رع اهم تكرم اذا شحولل لمم رمح يهو راجوألا ةدحاو ٌةَرْجولاو فشخ من الط وه
 ( ىنملل) قتلا اذا اب (ش) اتتلاو ”جشلا بش نم فلا بشأتلاو - اه ريغو_ميضلا رح باحسو

 هتيدي سن أتسي دلولا اذه نكي مل وأ اب ًابحبعتم لوق ٠ يقل دلو جو هايم مآ كد يف عر تيب اذه نمو

 هتسل يبظلا دلو هلَمَج امإ و . برملا يف متم انقلاب هبابش لاح يف يأ مالا عرذأتسي فيك ءابص لاح يف
 ولع يف هطاشنو هتكرح ةعرسو

 قوأو - ةدالولا دنع لولا ذخأت يتلا يأ تاياد جاو“ ةيسراف ةلباقلا زه الب ةيادلا (بيرغلا) «؟5»

 لاقف هتلباق ركذ هآبص ر مابأ رد اتو ( ىنملا ) ا0 ًايفاو هايإ ءاطعأ هح ًاداف وأو هيلع فرشأ هاني | هيلع

 «ًابقرع» هلوقو ةمات ةسارح هسسرحتو مروي “لكه تيب رتب موقت تت هتلباق سمشلا تناك" اهنيح هتف رعو هتيقل کا

 چچ نآرفلا )١(



 يب ةمبارلا ةديصقلا 0202

 52 نأ ىلإ امم رنيح نم هل ةد جلاس رحت ارت نإ ام (0)
CA, 

 ابيع تاكرافلا سوفنلا ىلاو ابلَنَم تايساقلا بولقلا لق ((9)
 س 1

(TY)اتق ایف هنو ع م لباوقلا ق قس سس اذا یح  

 دعمك
 ر هع -ٍَ ا 17 راع 5 5 2عر

 اسس ال لڪ فلاب ثيح نم هن زرا هتودش نار المل 98

 ( قل ) هدودش (ج) ( قل)ايصق (ب) ( اهريغ ) فاقلاب ًابلقم ( حم س قل ) ةمجملا يمل ( فلآ )

 ”مضوملا ًاضيأ بّقرلاو « هلل لا هذه كل بقوا انأ » هنمو هس ”رح اذا (ن) ءيثلا قَد نم ”يميم ڙدصم هلل

 ةبقارملا كلذكو قالا احلا وهو يقرا هيلع متري فرش

 نم ترخا» لاق لفسأ ىلا ولع نم طقس ارورځو ارح ( ن - ض) رجا رح (بيرغلا) «»

 فمي ( ىنملا ) « اد ناقد نورو » ىلاعت هللا لاق ضرألا ىلع بكتا ادجاس تر رو « حسا
 ٍبورغلا ىلا عولطلا نم نيح لكل ادجاس لاي ۽ ال دبع امنا هب سمشلا ماها هد ةدش

 « رصن » باب نمو (س) هكرفو س هيلع لغتي هلمج اذك لب ىلع تالف بلع (بيرغاا ) معلا

 ضع ةّضقبلا رسككاب كرفلاو ٠ تک ر فو هکر لاقي نيجوزلا ةطغبب ةّضفبي صاخ لبقو هَ اکو رفو اکر داش
 اضف ةيساقلا بولقلا ىلع بطي هللا هلعج لوقي - مهسوفت يف قبو سالا بوق لع ةئرد كذب (ىملا)

 « القم » خسلا ضعب يفو . ةّيحتملا سوفنلا نع لَه ةضغبملا 'سوفنلا هب لجو مَا بولقلا نع

 ةدئاز « ىلع » هلوق نوكي رنئنيف « بولقلا بلقم ناحبس » ثيدحلا هنمو فيرصتلا وهو بيلقتلا نم فاقلاب
 « هيلع يلق » لاقي الو « هّبْلق » لاقي هنأل

 اذا لولا ةأرملا تبق خ ني ةدالوا دسع دولا دخ يتلا ٌةأرملا مو رلباق عج ٌلياوقلا (بيرغلا ) «۳»

 باقسا يف يع ام اًمأو نْذألا ىلعأ يف لع ام يأ ىلغألا طرقلا حتفلاب ؛فتشلاو -- هجو رخ دع هفت
 ىثعألا لاق عاملا اولتسا هنمو صي رعلا ةفيسلا حيقصلاو س طارق

 © اسما ةدتبلاب براو اتي نإ مركآ خت انآ
 ٍبضقلا نم مطاقلا فيلا رسكلاب بضاقملاو - هد نود هضارقب يأ فيسلاب ٌهتب رض الالف تمص
 يري رحلا لوق وح قت نع ما خؤي اكه ن ذأ نع فنّشلا دخ ريك اذا ةيبّصلا ( ىلا ) وهو

 وندا نع هن هفىش لباوقلا ء تدع حودمملا اذه ريك اذا ينمي a تالا يب تطينو ماا ينع تطيم 0

 هنم دب ايات ًاميس تأ

 عرعرتو يوق اودش (ن) رفالاو 5 ةفحلاو فلا تاّوذ دلو ميمو ي يللا نش (برعت) معو

 ۲۲ يريرملا (*) ۲۲۲ ىمعالا (۲) ممل نآرقلا (0) 00



 ةعبارلا ةديصقلا 5

 «عفسلاز

 تملا رمخ نم ناركس هتوفجو هفرط ةَحَآلَلا نسو نم ناتو (؟5)
 س

 إبلا ساتكلا يف نزاو اًرِغ ىقتولا ىف يراّوّشعلا دالا هج دق (؟ه)

 ايم افا َمَلْثَو ادق ميلا سن اسأل ىأر اذاف (۳)
 ( قل ) براق ( بر (م س ركام حک ) رکس ( فلآ )

 ات ( ىنمملا ) ةزانملا ٌبتسبسلاو -“ ةاكناو  ةيبظلا دلو وبف َقِلْطُأ اذا نواشلاو هنآ نع یفتساو

 :ًاتسي ناكلب نیلا كلذ يف ةزافلاب سن أتسي ال ناكو هتیب نم تجرأ هّمأ نع یتغتساو يوق هنأ لياوقلا
 ةزاغملاب "فلأي راص هنم جرخ الو . هتيدب

0 

 « هنوفج » هلوقو « فلأي » هيف ٌلماعلاو لاخلا مقوم حقو « لا ناتسو » هلوق ( بارعالا) «مئ»

 . ماوَّتلا دقي روتف يهو ةَنَسلا نم فرطلا ”رتاف يأ ٌنانسو حلجر ( بيرلا ) « هقرط » هلوق ىلع فوطمم
 ونس ةذخأت ال » زيزعلا ليزنتلا يقو . سامنا وأ هلو وأ مونلا لقث ُه ةذخأ ةتسو ًاَنَسَو ( س) لجرلا نسورو
 يأ ةوبّصلا ىلا لام صو ٌةَوبَص ويصيب ًابضو امت هنم لقي قوشلا رشككا ًابضلاو لس «22941ص الو

 ( ىنمملا ) هرغص يف يأ هابص يف هتيأر لاقي مطفي نأ ىلا دلوي نل نم دلولا نامز ًاضيأ ابصلاو ةّرتنلاو لهجلا
 ةوتقلا ةلْهج رخ نم ناركسو ةحالملا نسو نم نانو هفرطو راص ىتح دج يلم وه

«renباكلاك اهب د و يأ سارفلاب جام عاسلا نم يهو رت ةب راض عمج يراوضلا ( بيرغل لا 3  

 قنالاو ءارغأ عجلاو هل ةب رجم ال يذلا باشلا ري رغلاو لاو هدوع ”ةبحاص هارضأو ٍدسألا وأ بنذللا وأ
 يتو جملا نع ءاسنلا معي ام ملعت نكت لو رومأألا رر ل يتلا ةيدلا ًةباّشلا يهو ةريرو ةترغو رغ
 ٌميطقلا برب رلاو  ةادحلا ةرارقلاو ةلفغلا ةكرغلاو «“ ی اخ بح رفاکلاو رک رغ نمؤلا » ثیدحملا

 ثب رح نبا ثيعبلا لاق شحولا رقب نم

 ر زبر ةليقع الو ةد الو  ةيبظك نوكك نأ هلالا دامس
 شحولا رك حيطق نراقب و اهدئادشب هل دب رمت ال "باش وهو برملا يف نيب رجا ”لاطبألا قد ( ىنعلا)

 هتسحو هتعاجش فص ٠ اهراغم يف

 ص دقف رهظأ ام لکو ثيدحلا صن هتمو ءريظأو فر اتن ( ن ) ءيشل لا صن (بيرغلا) «مج»

 مسانك نم يلا ناو  ءاسنلا نيب نم یار اهثالج يف ”سورعلا هيلع م "يسركلو ريررتسلا نسل
 ةّمرلا وذ لاق ةلواطتم هقنُع دم يأ ىممب ملت

 “> ناوكلا ءابظلا توّصلا ةأبت ىلا ةيرص ىطرأ تحت نم تملأ اک

 بقرتلاو  ضرألا نم ةمفترلا ةمطقلا ُةمْلتلاو . ليوط يأ ”عيلت ثديجو ”مفتراو مل اهنا ملت
 نالا (ه) او4 ةساملا (() بكس ةيابلا () چچ نآارلا () حفلا ()



 ىلإ ةيارلا ةديصقلا

 فلا

 ایم رياركلا ضو هب أو رخ ارسلا شکر هب اف ©
 ابغا ال نأ ثذك ىح تبجتف ٠ موارط مو ِناَدَْلا يف ترس دق (۴۸)

 ڪوڪ هول هوقملأ ول ارام هول ذق مق (؟9)

 ةفاخي وهو ًالواطتم ميلا هقنع دم لاطبألا ىأر اذاو ( ىنمملا ) ٌةرظتنا ةياقرو ًابوقو ( ن 0( هبقرو ”رظتنملا

 قباسلا تيبلا يف رك هال طايتحالاو مزهلل واسم تيبلا اذه يف فوحلا ذو مهنم ثدحي ام 'رظتي و
 لاطب آلا فىاخي ال هنأ

 « حباوسلا ٌضكر » هلوقو < هب » يف ريضلا لاح هنوك ىلع « الخ و بصتنا ( بارعإلا) اہ »

 “وس يآ وك وشم ب بلق لوح لجر ( بيرغلا ) يناثلا عارصملا يف لوقلا كلذكو « تأ » ٌلعاف

 رعاشل يترب نبا دشناو ابايوحتو رومألا بيلقتب يصب
 ع يأرلا بلك هيف وهو هب مهيف هللا كراب ال مرغ امو

 شك أ » زيزعلا لي رغتلا يفو لر ككرح اكو ( ن ) شکر و وذدملل هثحتسا هیلجرب ”سرفلا ضک رو -
 ليما هن (ىملا) ًةلزاتلاو برملا يف ةّدشلا لبقو برملا يهو يمك ج ةئاركلاو «  تلجر

 نم مات ب رج هل تاصح "يأ اباي وحتو رومألا بيلقتي اريصب لاتحم الجر ٌةَريَص بورا هصوخو وسا

 . بورا دوهشو لیلنا بوكر لجأ

 دارطلا ناسرف مم لاق .ضعب ىلع مهضمب لح مهتدراطمو نارقألا دارط ( بيرغلا) « ۴۳۸ »

 ىلا غلب اذا ءيشلا نأل ”بجسعت يل قبب ل ثيحب يتحمت داز لوقي وقي مهتدراطُم نم هبَجَع ةدش ' ذي ( ىلا )

 رعاشلا لوقك ص قنلا يف ذخأو هلاوز ادب هتاياق ىصقأ

 27 ليق اذإ الاوز قوت هصقن ادب ءيش م اذإ

 يضنقي قلا نأل ًاقيس ال اكلك ہودلق نأ مه ينبني ناکف نا يف مل“ قوه ( ىنملا) « سود

 مَضَوو هلمتحا اذإ فيلا لقت لاقي . نيفصنم ريغ هل نوملاظ ايس هدیلقت يف مهف اکر ک هتدالق نوک نأ

 لوق امأو حمرا لقت لاق الو هيكتم ىلع مدان

 رو قيس اراقتم ادغ دق كجوز تيل اي

 اذإ رمألا نال لقت زاجلا نمو ةدالقلا ةأرملا سبل _ لصألا يف ڈلقتلاو « ًاعر ًالماحو » ليوأت ىلع وهف

 هتسفن همرلأو هالوت

 ر نالا (+) چ نآرقلا (؟) ناما را



  AYةيارلا ةديصفلا _

 0 «(فئآ)

 (َرْثُم يحاقألاو جسفنبلابو قيال قیقشلاب ا ةوبص (40)

 اطعم ,_ةريترفتلا ىر انيس هطخل م هل اوب اتو (89)
 ep 7 دو 07 7

 رستي نأ داڪ ىح لاو همن طق 36 تع َياَم دق (50)

 ابيت نأ اك ىت هاف دروم تاکو ارن ُهتنَناَخ (0
 تيبلا اده ديو « ارم يحاقالابو قيقملابو یت مقشلابو قيحرلاب او هوسكو » ( فلا )

 (قل) «اطيال يكل ًاثيج هيدر نم هل اودشح نأ دس ىم هياؤاج د
 ( ےک ) بیقاو (ح ) (ط س م س سي ) امو ( تن )

 قئاقش ( بيرغلا ) « خا قيقشلاب رشم اول هوغبص » لاقي نأ مالكا ئحو ( بارعإلا) « » ٠+
 هيبشتلا ىلع اهترمخل كلذب تيم ةّيمجلا سنجلا ءامسأ نم اهنا حصألاو قيقش وأ ةقيقش اهتدحاو تبن نامللا

 ريغ قربك ءادوسةطقنب ” تت رعزلا رح امهنم ردحاو لکن اعون يهو هاوس اهمهجو اهدحاو ليقو قربلاةقيقشب

 لاق ."اهلضفأو ابنتعأ نم وهو رتا ءامسأ نم قاح راو ٌنيحرلاو رخآلا نم قرأ اسهنم دحاولا رهز نأ

 جيسفتبلاو -- هل لمف الو هيف شغال يذلا بارشلا وه هريسفت يف لیق »° "موتخم قيحر نم » د
 تلق تش ناو ديدشتلاب يحافألاو - قحنأرلا بط نوللا ةيفوحمس هر هَر ضرألا موج نم تابن با

 هارفص ٌةريغص ةلتك هطسو يف نعي رر هل "تابت وهو ملا ناوحقو نارق عمج فيتختلاب يسرقألا

 اذني زاحلا ىلع لاق و « ناوخقألا ران نع ' تترتفا » لوقت َنانسألا اهب نوش ةريغص ةجلقم هرهز قاروأو
 هنولب اهرم اذإ ةر بوتا ةببرشأ نم منن أا وه برشا نوللاو - هضايب يأ ّيَسلا ناوحقأ

«EN»يف ينلا طوطخلا يهو بطش هسف يذلا ةنيّسلا ٌبّطشلاو س لح فيلا د | ةرفش (بيرغلا )  

 لوط دمت رعد رةمطق لکو "نطق (ن) ءىثلا بطشو . قئارط هيف ةيطشم بوو بطش اهتدحاو هلصن

 لاق يح ةديصقلا هذه يف ىنمملا اذه قيس دقو بطلا يقيقرلا فيسلا لثم ريثأتلا يف هلغمل ( ىلا ) ةبيطش

 0 تاع يكن وكي قيس ظل يشاوح نم يل طرتخاف مق

 ةبارتسلا هنمو . ترجو لاس ةتإكرستو رس ( س) دارو نيملا تيرس (بيرغلا) «4؟»
 يحب هالق بارطضا نم غلب ( ىنعلا ) راهنلا فصت نوكي وهو هالا هناك ض وألا هجو ىلع يرجي يذلا وهو
 جام "نم « جام » هلوقو ”ةغلابم الإ اذه امو ءالاك ليسي داكي ثيحب ون نمو ىلعألا ةفصن طقسي داكي

 برطضا اذا ( ن ) ”رحبلا
 علتاخمو قرن يف هّدخأ اَمْلَح ( ض) ءيثلا َسَلَحو لجغأ ةلاَكم هقاغا (بيرغلا) «عس»

 : بلع دشنأو

 يلج ش (٭) | چچ ںآرفلا (©) ٠ سصخلا (0)



 AY ةعيارلا ةديصقلا

 اتك نوُيملا لت هنكل هبت ُنوُيْملا ام ٌزاَرط اده )٤0(

 نذل نوكي دقو هنوفجب ةلَمتَتُم هناك هيا نأ (40)

 رقع لش ْتَيِبُو حاف راديو هد ةف نك (5)
 (ىل) « ًاهدم ايف ديروتلا دع تح اهفب ىف اهصس ريحت ةعصد تيلا اثه دعو ( افلا )

 روضُحخ َنوحشاکلاو ٍلَجَع ىلع ةيشع ًاسالخ يع ىلإ تن
 و روتسو اهنود نم 5 قاور اجا و ملا وفرط لتم ادک

 « داوعلا ةثيطب تولا قي رس سلا » موق هنمو . ةصرقلا يهو َنَلَمْخا نم نمسا < “لاب ةلخلاو

 نوللا رحأ ناك ( ىلا ) اهّدخ ترجح ةأرلا درو جكوضملا ن ود وهو درولا نول ىلع وصلا درولو س

 راّثلا لثم دقو داك ى تح “ترج تّدتشا رجع ىلع ًاسالخر هيلا ترظن الو هدخ يف اس ال

 هيف جست يذلا عضوما وهو فورعم ٌدارطلا ثيللا لاق ءيش لك نم ديلا ٌرارطلا ( بيرغلا) «ءء»

 ةيسرافلاب يوتسملا ”ريدقتلا هلصأو رم وه ليقو . نالا بابثلا نم جسْني ام اضيأ وهو . ايلا بايثلا
 ًاموق حدمي يراصنالا تباث نب ناسح لاق يب رعلا رحشلا يف ءاج دقو ءاط هاتلا تاعج

 “> روألا زارطلا نم رفوألا مش مهئاسحا ”ةعرك  موجألا 2

 اذكب بولا ٌَرترطو باوتلا ُمَلَع ًاضيأ ٌارطلاو ٠ « هللا زارط يف "ليت ام وح » حيلا هحولل موق راحل نمو

 قباسلاتيبلا يف لاق امل (ىنمملا) هِطَمَت ىلع يأ كاد زارطىلع اذه لاقي' طنا ًاضيأ وهو . هب ”ةللعأ ررطم وبف

 وه سيا ههجو ىلع هارت يذلا نسُحلا اذه نإ تيلا اذه ين لاق هيلا ترظن نيح تّدتَسا هدخ ةرمل نإ

 تيبلا ظل رهاظ هيلع لدي ام اذه يِاذ هح يأ هيلع نويملا عوقو لبق كلانه دوجوم وه لب ُنويعلا هتثدحأ ام

 يقو راذتعالا ىنعم هنمضتل « يلاب » يدع أربنو جرح ةيانملا نم نالف ىلا لّصنت ( بيرغلا ) « » ٠١
 جرخ الت (ن) سلا لنو هيلا رذتعاو هبنذ نم تنا يأ «77لبقي لف هوخأ هيلا لنت نم » ثيدحلا

 ”ةعشاخ هنيع نوفج ( ىنعلا ) تجرخ رابغلا نم ليلا لّصتو . دض . ًاضيأ لَنا يف تيثو لْطّتلا نم

 هظحلاب قاشملا هكتف ثيحب ينم ةقيقحلا يف هنأ عم هلض نم رنات و ویر نم ارت هنأك 'عترت ال ٌةرسكتم

E»ةرمشلا يأ ةيحألا بناج ٌٍسدألا نم ٌراذعلاو  هبناجو ههجو ءيش لك ةحفص ( بيرغلا )  

 ةمحشل يذاحلا ليطتسلا ٌرعشلا هيلع تبني ام هّجَرلا نم وه وأ ضايب نذألا نيب و هني و َّنْدّألا يذاحي يا

 برقمب هتراذعو حان هّدخ بش ( ىنملا ) هدخ ىلع ماجللا نم لاس ام سرفلا نمو ىلا لصأ ىلا نذألا

 ءايشألا نم هوحن وأ رجح وأ رلعنب لتفت برقعلا نأ فورعملاو ابلققل تیم اتناك

 ج ةياهتلا (e هال ناسح يي نالا )١(



 _ ةعيارلا ؛ ةديصقلا مغ

 فلا

 ابَجوألا كوللا دم ْنِم تأت مل اهل اف كيف رعّشلا ا يفارق تيم )٤۷(
 0 ا 2 ر

 ابّصنا ساقلا هلع لاتا تب دق ابصلل رام ناساس لآ نم (5)
7¢ 

 ا ذْعاو لومشلا حاّرلا نم يدنع اقوم فلا ناك اًيدح ينج 29(
2 

 ابيَطُم مالّسلا تار اع ةتئآلَس دزأ ع ذل يندر (00)

 ( قل ) هل ارق (ه) (  قل ) ابيطأ (د) (  ط ) يسال ( سب س م اس دک چک )

 ر وک رفرح رخآ ليقو . تيبلا يف ةلك رغما ىهو ةيفاق مج يفاوقلا ( ىنمملا) « ع۷ »

 ةيفاقلاب دارملاو . _ ر ! مبني اهضعب نأل رعشلا يناوق تيمسو نك اسلا لبق يتلا ةكرملا عم هيلي ي نک اس

 مهضعب لوقك ضعبلا مسا ر كلل ةيمست ٌةدصتلا تيبلا اذه يف

 20ه ةيفاق لاق الف يفاوقلا ظن هع 39

 ينراملا ديوس لوقكو
 ° يفاوقلا مييشلا ءارحصب عقد ام دمب رعشلا اوركذ ت ال انمع ينب

 كولملا حدم نم بحاولا قلا يضقت هت ال الاب ام نكلو كحدم يف دئاصقلا ابختنا لوقي

 تيضق دف امل كلذ لجألف اه زانم ناک اسلا * "ےن هب يدتېت سراف كوم مآ ( ىملا) ع عمه
 ضب يف عقو يذلا فيرحتلا لجأل حميم يعم هنم لصحي ال تيبلا اذهو هنع اصلا مسن سافنأ ٌلأسأ يتايل
 ريد هب يدتېي ءايضلا ناک © ايضلل اتم » ( قل ) يفو خسنلا تافالتخا نم رهظي اه ظافلآ

 0 *يأ ةرثلا ىتج ملوقب يشت وانت ”ةيانجو ينج (ض) ًائيدح یتج (بيرثلا) «ه»
 يأ اهبرش اذإ ٌحاتري اهيحاص نأل خلا حارلاو س اضع ماد ام رجشلا نم یم ام یاو ٠ امترجش
 ر اب و 2 شیت نت يأ اهب راش لمت عمجم اهنأل الوم رفا تیمس ليق . رفا ٌلومّشلاو شنو
 يرهوجل لاو يتوب سيو دراي ليقو . ل لايشلا ققصمك ”ةفصع اه نال كلذب تيم ليقو . سالا اهرب

 اسا ة ةدراب تناك اذإ ةلومشم رمخلل ليق هنمو . دربي تح لامثلا مر هب رت لومشم دغو

 يط تابن ناحيكرلاو و قيصلاو تی رق هركذ هيلع ع البقم هدار (بيرغلا) ه«ه٠.»

 ملعاو ناعرا بيطب ًايطُم همالس درا یتح هل لع مدس ( ىنا ) قر هفارطأ كلذكت ابن ةلكو أ ةحئارلا

 : : ةغانلا لاق انياب رلاب مهئاقدصأ اويحي نأ مهتداعإنم ناک نأ

 بسابسلا موي ن ناحيترلاب نري مكر حح لس لاعنلا قاقر
 ةعياتلا (۷) هج حرشلا (5) مميرف (0) حامسلا (O) عمد ىريرملا (٭) En (6) ناسا (1)



 مم ةعبارلا ةديسقلا

 ( فلا ز

 رل ءافحلا نع دب اذ ْنَم قيش نکلو يالا 6أ اله (09)
 ت

 با رمت دقو هل لولا قبس ام دب الإ ييثولا رطنأ ل (ه0)
 ٣ (قا) مع (ب) | (اهريع) تناكو (ط س دك س جك س باس قل) ( ملا )

 ضعب يفو « كلذ ريغ يتميت نكلو » هريدقت نوكي نأ نكي « يتميشنكلو » هلوق ( بارعالا) «ه١»
 ريغ وهو مايللاو براضلملا ةنكسمو .ةيدابلا يف ثوكي يذلا يدابلا (بيرغلا) ربدتف « يتميش تناكو » خسنلا

 ههبشأ © ههبشأ هابأ شتو و ةعيطلاو قلُخلا ةبيشلاو س اوجّرَح مهتيداب ىلإ (ن) مرق ادب . هعضوم يف 3
 سانا نع ديب ءاغلطا ةياغ يف انآ لاق مث مهتا ريغ ينل نكلو ةيدابلا لهآ نم نک أ ملأ ( ىنمملا ) هتميش

 یر ال مسا لوھ مسإلا فورم اط وهو . ربل ءاقسلاكر وبلا ىلإ ءافحلتانع يندر نأ ریل

 . ةفاضإلا ىلع رب رغم ءاقنعو تمعنلا ىلع ة هب رغمو برت داقتع اضيأ لاقيو . دحأ ريل ليقو روحدلا يف

 هعوقو « برغش هاقنع » موق يف ةتنص اوثن كوي لو سانلا نع هدعبل كلذب فصو امئاو ای رغ راص برع

 هنم سو كله امل برقي « برغم داقنع هبر تلح » لثلا يفو ةيلاوا ةبادلاكَ نأألاو رك دلا ىلع

 : رعاشلا لوق هنمو

 برقم هاقنع جاجا دب نم هب ةتقلح ةفيلفلا نميلس الواو

 يلا حتتب «اب غلا » هلوق نوكي نأ نكييو ٠ سمشلا برغم دنع نوكي اط نومعزي ایف ءاقنماا عارك لاقو

 “يلج ”رهاظ قرشملاو . مِطُم نخ هنأل برغلاب ةهيشو قرشلا هلباقي و ًاضيأ اهحتتي و رثك الا ىلع ءارلا رسكبو

 ناكو يب رغم اهلا ةبسنلاو ةّيميِرفإب عصوم ًاضيأ بملأ « ©” نينيع يذل ٌحبصلا نيب دق » لما يف ليق اک
 ىلا ةراشالا نوكت نأ نكميو « يب رقلا يسلدنألا » هل لاقي كلذلو سلدنألا نم هلاقتنا دعب برغلا يف ”رعاشلا

 ةيدابلا لهأ نم هفت لمج ااو ملعأ هللاو قرشلا يف يه يتلا دادنب نع ديمي هنأ ينمي « برغملا » هلوقب اذه
 هلوق نوكي لرأ نكميو سالا ةماع دنع نيفورعم ريغ مهنألو رَضَحلا لهأ ٍناسل نم حصفأ مهئاسل َنأل

 كلذك نوكأ نأ ىضري ال يقْلُخ نکو مهني ًاقورعم ساتل ؟رهاظ نک ا ملأ يأ رهاظلا ىنمع « يدابلا »

 روهظلا ىلا ءافلتا نم ينجرخي نأ ردقي نمو سانلا دنع ًايمخ نوكأ نأ بِك

 دس ”رطملا ”يلولاو - تابنلاب ضرألا میک هنأل هب يس لوألا عيب رلا ٌرطم ًيمسولا ( بيرفلا) «ه؟»
 قرش هيلع اذا مقل هرغ لجرلل ليق هنمو امو هالع رغ ( ن (« رو = رطلا نب مني طلا وأ يوا
 ضرألا نم عفترا ام ةثاثم يهو و 53 عجب براو س هعم نم لک قوف ناک يآ مرغ سالا عماج اذاو

 دوجب ت'رطم ىلإ ( ىنملا) تو داز اذا ءيرو ارب ( ن) لالا م ٌةدايزلا هيف لصألاو ةيبارلا كلذكو

 کب دئارفلا (۲) اچ دئارفلا (٩)



Aةمبارلا ةديمقلا  

 ايش فأ ناما يت  ينلاب يبفت َنابكألا قلتو (00)
 0 1 و م ےس ړه م« م

 ًابشغأ ىح قفالا هنم رضْخاَو تحوز ىتح ْسمشلا هيلا تندو (ه8)

e ٠. 21ےک ىو مشا حج خم ص ا م  
 ي وشر اب ع رڪ ةئحت لارت ال موب لك يف (هه)

e ر 

 بط هإ يلمح داكتو كوش هيلا ىنثلبت داكَش )٥(

 اك لولا تبسي ام راطمألا نم ”يمسولا نأ ةيناثلا اةسملا ةيئولاب و ىلؤوألا "ةبملا ييسلاب دارملاو قرم ريغ _حودمملا
 لوقت ةداعلا فالح وهو « يمسولا قبس يلوا » رعاشلا لاق فيك لوقي نأ لئاقلو . بي رغاا يف اند

 يلولا ّنآل اًيلوو امس رخآآلا ىلإ ةفاضالاب ان لک ناک د حاو دعب اپن دحاو عقوو ترثك اذا راطمألا ن نِ

 نأ زوجي و حودمملا دوج ةرثك ىلإ « ابا رَمَع دقو » هلوقب راشأو ًاقلطم رطملا دس طقسي رطملا ىلع 0

 ثيغ وه يلع لرب دقو الإ ةر يمالس يع حودمملا ىلع لأ ل يأ فورعملا ةغيص ىلع «'رطْمُأ لد هلوق نوكي

 نينا تیما يف قبس دق مالسلا ” وو ةريثك رار هيالَس
 لبفتسي نرأ وهو ناک وا يق نع ملص تلا ىعنو ”هليقتسا ًانالف نالف اقلت ( بیرغلا) «ه۳»

 ل نش نم علقو سراب ةملس يشيل ذك مسام جاكي هوو دالا ىلا هاوصو لبق ةيودبلا؟ ”يرضحلا

 ابن هلثمو هنع اهَّذَحأ هنأ هانمف « ٩ تاملک هير نم مآ یاب » ىلا هلوق امأو . مرح رب رفت كلذو

 همم ام مع ىلإ ریش هلفأ عی نم ناءزلا بيعت ام ح حودمملا نأش يف نابكرلا نم تسمو ( ىنملل ) اََتو

 اهنم بأ تعم يذلا نكلو ٥ ةبيحت ارابخأ ر عسي َنامزلا نأ ربمللا نم

aot»كلذك اأ ًاماحزو احر( ف ) هرو رقيض٬ يف ةَضاَدو قيا ةا از ( بیرغ )  

 وهو ”حضاو تيبلا اذه نم يناثلا عارصملا لطم ( ىلا ) بلا ي تكينَأ تبسَعو ُضْرَألا ت تبشمأو 3

 ريغ هظفل رهاظ هيلع كدي اك لوألا عارصملا ٌبلطمو ملا تتبنأ ىح هلجأ نم رّضخا ماسلا قف 0

 ةرابعلا لصأ نوكي نأ نكميو ًاميقتسم ىنعلا ناكل « تقرشأ يح ى مسشلا هيلا تندو » لاق ولو حضاو

 قاب نيماا تبيصأ اهانعم ىَرخأ قلك نع فتح فلك « تمتاورو » تيرظن نمي ةلمبلا ءارلاب « تنرو »

 لاق نأ نكي و « تقرشأ » أرقن نأ يناثلا عارصلا ىنمم هديؤي يذلاو . هيلإ ظنت نأ سلا دقت ال يأ

 . ريفا كلذ عامل اوه دزا ”َنيِدَلا نيعماسلاب نح وزف ناكر ا هب ءاج يذلا ريخلا عامس ىلا تند سمشلا نا

 تالکلا فرع تیبا! ّنأ يدنع يذلاو . سمشلا عام ىنعم امو . لوقعم ريغ اذهو

 . ىفطصلا ٌراستحلا ىبتجلاو بخو س تط رك يأ رک ةي ( بیرغلا) «هدوهم»

 َءيشلا (ض) تيَبَج نم قتشم وهو كيفطصي و كراتخي يأ « ت بر كيب تللانكو » ىلاعت هللا لاق

 اك نكرش 40 ع حرصلا را لپ كرا اچ 0



 AV _ ةعيارلا ةديسفلا

 ىلا دقع دقو يركش تتقن ضيئتساو ىرولا َدَقَر دقو 'يلاب تق يع (ه90)

 يكن نيت قلف اهريغ ني يذق يذلا فيسلا مخي نإ (ه8)

 بيلا يملا كيف نكأ هر ام اذإ ىلغألا بهسلا بيطألا تسلا (09)

 امم اتو ةقعقش تأل اقلط ينال ىر ثْيَح تنو ل 00)
 ( نط ) اھرع نم ( اهريع ) اهرع نم ( دک س قل ) ( بلا )

 ٌلازت ال ( ىنمملا ) اذه نم وخ ام هليصحتو غ - جارخلا ةيابجو ضوملا يف ءالل تيبجهنمو كفا ةتصلخ اذإ

 هيلا یش داکت ةتالاسرلا هذهو بكم لوسر اهب غرم“ ةفيرش لاسر حودمملا نم موي لك ةيلإ يتأت

 هيلا ينئلح هنأ يخ یتح ر موب “لگ هيلا قوش در ماو هترايزا حودملا ىلإ قوش ةّدش نم

 رسكلاو و مضلاب ىلاو -- هل ماق رثألل ضن هل ضوهتاب مر هر اذكك ةه ( بيرغلا) «ه۷»
 دنتسيل اهوحنو ةمامب ةيقاسو هرهظ نيب لجرلا ممجي نا وعو ا و ٠ مضلاو حتفلاب 5 ةوبَح مج

 اودقع اذإ نالف ونب » هنمو . دق ةتوبح دفعو اهسلاجم يف اهلا ٌدنتست د يمال برعلل نكي ل ذإ ذإ

 « 13ر اولاقو ا يل الغ د ىريرحلا لاق حاق يأ كلذ ٌدض ةتوبح حو اياطسلا يأ « ىبحلا اوقلطأ ىلا

 رر ر رک مايقلا ىلع يتلو سانلا رئاس نود يبلق يَ يتلا يه ؟ تالاسرلا هذهو ( ىنعلا )

 عو رخ مج وهو ةلمثيلا ءاتلاو ةمحمملا نيغلاب « اهرُغ ني » ةباوّصلا لمل ( ىنعملا) «ه۸»
 اه يقتفترت 3 يتلا ايادملا رع نم يك ه يدق يذلا فيسلا ناك نا ىتعملا نوكيف . فيرشلا نسا ىنمي

 ةيلاتلا تايبألا نم ربظي . هلمحي ًاصيأ اجرك اكتم قطصأت مج رک ك یس يأ فيرش رک اتیا يكف

 باوصلا نوكي نأ نكي و بسنلا فيرش رک ًاضيأ نأ يمي ربسنلا يف حودملا ةاواسم يعدي رعاشلا 8

 نيسجلاو سمالا تيبلا يف ةيحتلا رك ذ قبس دقو ةيحتلا رع نم يأ اهزع نم

 لشو ابهلش وف ٠ ”بانطإ باہ همالكيف لاقت مالكلا يف لاطأ نأ (بيرغلا) «هود

 وهو بسلا نم هلصأو اتیا » هّمالك شا « لاقت نيس صنم لیس ملوق يف اک دا يناثلاو ءاهلا حتعب

 ل اعدام نك 1مل ام_غيلبلا بيطخ بيطلع مما م قحتسأ ال ( ىنعلا ) ةعساولا ضرألا

 2 دن ”لاك يش وه ليقو لبإلا نم “يب رمال الإ رک لوری 5 اه ةَقشفشلا ( بيرغلا) «-»

 « هم وق لو ند رالف و لاقيريدطا ركل لاب راكي اي 2 قشاقش ليطلنا يّ نمو جاه اذإ هيف نم ُيعبلا

 عقلا ٌةبططلاو رده قش ةقشقش لحفلا ققافتو همي وذ نالف» ta كاقيو ٠ . مهشيصفو مهقيرش يأ

 ؟؟ ةغالبلا جيل (۲) 1١79 یریرلا )١(



AAةعبارلا ةديصقلا  

 بأ ايس يج فتحا نإو بأ اوتيل ىغولا يف ;j x نإ ۷(

 اب رقالاف لئاو برأ صخب و موس يوق ةاَرَس می موق مم

 ايي َدِقاَع ناك بري لبق نب  ةسير ناك ىح اشالخأ 00

 هل لاق الل هنأل كلذ اه ليق ةغالب عاونأو مگ لع ةلمتشم ةعيدب ”ةيطخيمو مالسلا هيلع “يلع ماما “طخ

 ترده ةقشفش كلن تاهيه » ساّبع نبا اي هل ل 5 < تَمْفَأ ثيح نم كقلاقم ترا 0 ساّيع نبا

 مرقم كلذكو لحم كونو هيلع لحي ملو بح هي ل مترككآ لحفلا لْصألا يف مرقلاو - « تق من
 : ينا لوق يف مالك اجا دقو روك ذا لحفل هيبشتلا ىلع ملظملاو دّيسلل راتب و

 ات هل مورَقلا تسجارت امرك كنم بعادت انككو

 لاجلا لول ىلإ ةبسنلاب قايلاك هيلا ةبسنلاب لاجترلا لوغ تراص ايظع اس كنم حزام اننكلو يأ

 نالفو بيعاصمو ٌبعاصم عجلاو ًابم ًابعَص راص ىتح “بح هْنَسْنَي ن لو یک ر لف هتكرت يذلا لحفلا بطلا -

 تذهش وا ( ىنملا ) كلذك هتكرت اذإ لمَّا تبعصأو « مورقلا نم مرق » كلوق لثم بعاصلا نم لمم

 ةغالبلا لوف نم القو ًاحيصف ينتج وا يتبطخ

SSISال ليف مج نأ سايق ريغ ىلبع ءاج زير عج نیلا حتت + ارسلا ( بيرغلا )  

 و رمک عمجل د درم مئا هيوبيس دنع وهو ةارعو ةاعرو ةاضق لثم ةارس سايقلاو ريغ فر الو ليق

 3 اورو يرو اوتو قت اهو نيتظنل يف ءال ىلع تملا ليمف مج دقو رثكم مج

 : رعاشلالاق ابر ناك اذإ 5 ةوارسو اورس (س) يرو ( 2) رتو (ن) لجرلاىرتسو ءيشلکن م ديلا
 ھارا یس اذإ ةيرتلا باق هضنب لاجرلا نرم ةيرتلا قلت

 فالحألاو لبا قارس ىلع تي وتسا ىتح تدَعَص لوقت ٠يش لكَ لغ وهو ةاركلا نم فوخأم وهو
 ءيش لکو هنيلحو هفلح وهو هدحاع اذإ ةنلاع هنلاح دقو هب ردفي ال هنأ هبحاصل فلحي قيدصلا وهو فاح عج

 اذه يف ( ىنمملا ) لالقإلاو راثك لا فيلح نالفو دولا فيلح نالف لاقي ىتح هغيلح وهف هقراني 0 ایش مزا

 دعم نب رازن نب ةعبب ر نب لثاو نم ِناّيح امهف بلغتو ركب ام برعلا لئابقي قام حودملا بسنو هبن وذ

 بونملا برع يبأ ناطحق نب "برمي نبا وهف بجي اَمأو . دجنو زاجحلاو ةماهنت يف لامشلا برع يبأ ناندع نب

 برحلا يف اركب انآ ىنمملا لصاحو حوب نب ماس نب دشخ.رأ نبا وه ةباّسنلا ضب لوقىلعو دوه نبا وهو نيلا يف
 نيا صخيو يوق تاداس َميِم مي مرغو . نيفلتخم نوب رقألا انئايآ ناكولو لئاو وهو دحاو لصأ نم

 حاحصلا (؟) ٣۸۴ ينتلا )١(



 مك ةعبارلا ةديصقلا

 كي نأ مايألا ى ىْعَأ يذلا ّدبملا كلذ يأ ٍتْرَذ 5

 رشم يناسلا ني ین مدي مي قيس نب تني ذقتق (16)
 هديب ع8 <

 ةعيب ر ناك ىتح انواقدصأ مهو . 5F رخفلاب 1 تيز لئاو ىلإ هب رق ناک م يأ لئاو ىلإ برقأ مم
 جاتحي « برعي لبق نم » هلوق نأ عا . ةفلاحعو ةدهامم بجشي نيبو هسنبي ناكب رمي لبق وه يذلا
 لّمأتف لمأت ىلإ

 ةبرعلا تتامأو هعدي يأ ردي عراضملا يف لوقتو هْرَّدذحاو ِهْرْذ لاقي هغد يأ ُهْرَذ ( بيرغلا ) ه«دغ»

 لولا ليق لعافلا سا وأ كلا ليق ردصمل وأ كرت ليق يضرلا دير أ اذاف هنم لعاغلا لاو هردصمو ةيضام

 تا يلو نيبّذكلاو ينڙڏ « لي رنتلا يف هنمو هب كبلق ل غشت الو يلا هلك يأ «ًانالفو يرذ « مطوقو

 يأ ةبيشق ةفيسو هلص ابق (ض) فيسلا بَّتَقو فلفو دج بوثلا بشَقو . ددجت بّشقنو س

 نکلو ء يش لك ددجم مالا ( ىنملا ) ّدض قلا هب دار دقو بيش ايدج ءيش ل اكو ءالجلاب دهع ثيدح

 لاف اولض ينالسَأ نأ دارماو دَحأ هلمغي ملام هلأ يأ هديدجت نع ًاضيأ ميلا ترم دق هدد يذلا دهسا

 هديدجت نع نورخآلا ربع ام دج يناك نأ اإ متم لمني نأ مدعب ثحأ ردقب مو و مركلاو دحلا

 وفرط نم رش وحن يهو فيلا ٌدح اهرسكو ءارلا حقب ةيرضلاو ةبرضلا ( بيرغلا) « هه »

 الام ىلع هتردق نم قياسلا تيبلا يف هركذ ام ةجو تيبلا اذه يف ركي ( ىنعملا ) سلا ًاضبأ برضو
 يف يناسل نم “يدي ىفمأ هّدح مهنم تثرو يذلا غيسلا نأ كلذ ىلع داق انأ اغإ لوقي هاوس ثحأ هلمغي

 هنم ”مطقأ يل هوبهو يذلا ينيس نكلو هيف بير ال مطاق فيس يباسل نأ ىنمي بلا

 رعاشلا لاق ءيش نم يه ام ىلا ( بيرغلا ) «55»

 "ينحت يذلا انامح ىعارت الو انيلع مارح ريغ ماوقألا ىح یارو

 هذخأيو كح هيلع يلوتسي نأ نم نهلا ربرع عيمج ىه لب ٍداوُجلا یهو مام نومنمي نيذلا ( نما )

 قبس دق ناطخو ىدثلا كل اركل ول يأ ىدنلا لأ مهسيمج نأ ىلا ةراشإ ىدنلا يهو لاق ااو ءاشي نم

 ثحأ رست ال ضرألا نم ةعقب هسفنل دعما هبناج ”رثعا اذإ لجترلا نأ مهحالطصإ يف ىلا لصأو ؟؟”هحرش

 نم ٌرواجتو يج وأ مرح بيلك نخاف ةّيلعاجلا يف دباعملا مرحب ًاهيشن اهني ءيش يف ىذألا "مقوي وأ اهأطي نأ
 يف انک ضرأ شحو » ”لوقيف ها ج راخ شحولا عاونأ لمشت ةتيامح لمج هنأ ىلا باحأ نم همّدقت

 “لج يف يبت الو هتوبب نیب ذحأ رمي الو هرات عمارات دقوي الو هلبا عم ثحأ دروب الو « ٌداصي الف يراوج

3 

 ٠ ) 20مالسالا لبق برملا (ء) بكس حرصلا (4) ناسا (+) ناكل (؟) چچ نآرفلا ++*



 ةعبارلا ةديسقلا 3.

 سارا ما 7

 ًابضني نأ مهو راجل اضم مناع مقكحأب اوسمطق م 09
eكولا 2 - هس  . a .٠ 

 ايرضتو بلش تنشت ىح مرا ءافرلا اوُعدي رك اوفو (ة48)
eT22 3 س اےس ول 0257 ص  

 الت ىديأ نیب بلغت بلكي اوك م مدبب ءاقولا الزل 69)
 برشملا صحألا يداو يف تواب ذق ليقف ليلتلا رح ىكتشا موي )۷١( 9 0 ا كم امو اإ < ا

 ( اعريع ) مهماحرا (دک س حک ) ( فلا )

 ًاتیتشو ًاناتشو اش ءايشألا تش نم . قترفت لمشلا تتشت تشن (بيرغلا) ۷و و و۷ »

 بي رختلاو . نارمعلا دض وهو بارلا نم شنا لمشلا برخو متم مزال ؛ تقرنتف اهقرف اذا يه تتت

 اهنوكرتي و اهمومدبي يأ « 297نينمؤملا يديأو مهيديأب مهتوبب نوير » زيزعلا لی رتا يفو مدا بارخالاو
 هترارحو هتدش لیقو . شطملا لبلغلاو - ؟كقفو س -- رمع دص تيبلا برخو , ًانيأ نوب ر ءرقو ًابارَح

 (دك جك ةياور ىلع «مهماحرا» باوصلا (ىنمما) لتغمو لولغمو ليلغوهف لغو الغ الوهجم لجرلا لغو
 يأ « مفك أي » هلوقو ينالا تيبلا ين « مهلمش تتشت ىتح » هلوقلو فورعم محرلا عطقو « اومطق » هلوقل

Cé) (F2.يرشخعزلا لاق اك ةدئاز ءابلاو مشتأ يآ « کہتا ىلإ عيد ارق هال لات هلوق نم وهو مهسفنأب  

 ساّسجو بيلكن یب سوسلا برح وأ بلقتو ركب نيب ىرج ام اهمهأو ةعبب ر لئابق نيب مئاقولا ىلإ خييملت هيفو

 لئابق لكه تیار تحت تعمتجا ىتح اهزانم ىلعأ ىلا ةدايسلا نم غلب ( بلغت نم ) ةعبب ر نب بيلكن أ كلذو
 ر 8 ىلع م 2. و 2 ا فعل . 02 5

 نم ةارعا جّوزتو هموق ىلع ىغب و يدش وهز هلخد مك ٠ فورعملا ىلا ذخلا يذلا وهو جاتلا هوسبلاو دعم

 اجر نأ قفتاف ثَحَأ هب ىعري ال خينم ی بيلكل ناكو ساّسج همسا خأ اهل هليلج اهعسا « ركب نم » نابيش
 ساسج نعطق ساسجو بيلكَن یب ٌبرحلا تراثف بیلکی ح هتقان تلخدف ساسج ةلاح سوسبلا ىلع لزت ًايمرج
 موق مع الو ٠ هب بيلكى غقو يشب هتأي لف ءام نم رق ةبرشب يثغأ ساسج اي لاقف هسرف نع ادراك ل

 تجرخأف انيلع ثاع اهمايق ناف اتع ساّسج تحا بيلك ةأرما ةليلج ىجرخأ بيلكت خال اولاق هلتقجب بيلك

 رعاشلا لوقو a ٠ ةنس نيم رأ امهنيي برطا تمادو ملاقو ٌةَدع ةليلج موقو بيلك موق نيب ترجل ةليلج

 ناکام ٌصحأألاو هنع هتعفادم ىلاو يرجلا هراج ةمرح ركب نم وه يذلا ساسج طظفح ىلا 5 ةراشا «خلا وفوو»

 ساّسج هنعط الف هنع لضف نم سيل لاقق انقسا هل ليقق لثاو نب ركب نود هب رئأتساف لئاو نب بيلكه ب لزن
 يدسللا لوقي هيفو صحالا ىلع كناطلس بهذ يأ ٌصحالا تزواجت ساّسج لاقف ءالا مهاقستسا

 E كسك i عا سلا a ولا وم
 مهنأو يلع الط اهب كرادت تبرشب يثغأ ساس لاقو

 ۲٣١ س ۲۳۴ مالسالا لبق برملا )١( لہ فايكسلا (غ) چچ نآرقلا (+) ملي حملا (٭) پا ںآرفلا ()



 ۹۹ ةيبارلا ةديصقلا

 ايذكم َتدَحَو اف دملا دهج مهتحدمَو مما نأ كانكو (ل١)

 ابشع اًضْورَو او الطابو امو لومو ىّ نيبهاولا (9/؟)
 ۶ ع 5-2

 ينو ىتل بل تيدباولاو التم هئاركلا ىلإ نيضئاخلاو (۷۴)

 زت نأ ةقير رايو تيا ىلا ييف تاللا اودع ذآ ۷0
 ٩ رترتم وذ وهو دبش نطب و هءامو صحالا 00

 ري ليلوم لاقو

 راجا بيل اي كدعب ےس داو تدق كدعي انلا نأ تين 1

 2 اپپنیا اهب مدھاش تکو ا ةميظع ”لكرمأ يف ا واكو

(es VT VI»هيف ام نسحأب هدم وأ هحدم يف لابو هيلع ءانتلا نسحأ ءارطإ هأر طا (بيرغلا )  

 ماصينلا ثيدح هنمو هيف بذکلآو حدلايف لا زواج هارطالال ايقو . يللا ضغلا يرطااو اًضغ اغ لج هنأكف

 ةلئاش عمج لّوشلاو ۾ هلوسرو هللا دبع اولوق نکو دبع انأ اغاف حيسلا ىراصنلا تر 1 کی رطل »

 تلات نم اهنبل جو اعرض عفتراف ر ليت ةعبس اهمضو وأ اهلج نم اهيلع نأ ام لب الانم يو سايق ريغ ىلع

 رعاشلا لوقك متم رال عفترا يأ هفتن بنذلا لاشف هتعضر اذا ًانالوشو الوش ( ن) اهبنذب ”ةقانلا

 ارس اهتترغ ضايي لات ىبانألا ةلئاش دلا موج

 اولك 3 م وقل َماَرَو مسو بصح يف ةتنءاش ام تببرشو تلكأ اذا قياما تو نم عقار عج تاو -

 ةكوحلا نول هي ام يهو ىوحأ عمج وخلاو توبليو مني يأ « ٩ بايو مت نر لي رعتلا ينو دغر يف اوءاش ام
 داوسلا ىلإ برضت ءار ءاكوح ةَ هديس نب لاق داوسلا ىلا ٌببرْضَت ةرم ليقو ةرصفنا ىلإ داوس

 س ابمحتقا تارمغلا ضاخو س بلتكلا ريثكأآ بيتنعلاو - ىوحأ دوسا لک اوم ىتح ممالك ا

 ثيدح يفو هلكشو لجرلا برت و ةرشملا ىلا ةثلثلا نم باعصألاو ةعابجلا يهو کل عج یاو -؟ 2ة ركلاو

 ريهز لاق ناسرفلا نم ةصمااو ةعاجلا يهو ربل حجج لاو - « اوفا نم كمل داق ةيوعمنأ د هنع هللا ضر لع

 “)انن ال نيدجاو یواتن مارک بت ىلع اودا دقو

 ولو ادبأ وزي ال ال قاب مج نأ لع بَ ( ملا ) تفر يآ اح ین هانا ديش ( بيرغلا) «۷ة»

 ىلا اظيأ ةراشا هيفو . بارلتا نم ةنومأم ًاضيأ ةعبب ر رايد تناكت مدحم اومفر املثم اهوكحأو مهتايخ اومفر

 رک قبس دق ةعبب رو مجم عقرب مماتها اغاو _مايلعا مفرب نومتبم ال رقيوايندلا ءايشألاب ناونواهتي مهسأ
 دج نرقلا )٤( حاحسلا (+) ٣ج س عجم ةساجخلا (+) نادللا مجسم )١(

 ثم حرملا( هر ۷۱ ريهر (۷) بكب ةياهتلا )ر چپ حرعلا (ه)



 ةمبارلا ةديصقلا كف

 فلا

 اكوكلا ٌنويعلا ىرت ثيحم ةثم مهكل مرصع كاوكح ت كبف (1/6)

 اَبْطَأَو لاقل راج ولو يلون ام رذقب كلَ يشي" يذلا اد نم (۷)
 ابلشَألاو ىلا هل دمي ىح الم ناما يف رسي ْنَم مآ (۷۷)

 ج (ت ر

 ارو ةاقملل السو الأ هدم يف هقط وأ ناك نم (۷۸)

 رم ارو اتالم لات نا (ب) (ج) (قلر هظفل (ت) (م س دک س یر مجرعد ( فلا

 مهلا ةبسنلاب هتك مهئامز ءانْبَأ نم مرغ ىلا ةبسنلاب بك ارككلك يفرّشلاو رذعلا يف مف ( ىنعلا) «vە»

 مرهد بك اوك م هنأ ولو مهقرش نم ىلعأ هفرش نأ دارماو . نويعلا نع بكاوكلا دمك دنأو مهنم ىلعأ

 ٌبِيطْملاَو مذ وأ ناك ًاحدم هيف دبتحاو لاب فصولا يف زا یوا (بیرغلا) هاح»

 لوقلا ّدح راجو هيف َدهتجا ولو كلئاطع ردقب كحدم ىلع دحأ ردقي ال ( ىلا ) دحأ لكل حاّدملا نسحمك

 ىصَحلاو س متم مزال هاقبا ًانالف للا رتعو كلي وط ًاتامز شاع ریست ُنالف رع ( بيرغلا ) ہو
 بارقلاو ةراجحلا تاتف اهرسكو ةزمهلا حتتب بلئألاو  ”رينكلا ددملا زاجلا نمو اصح ةدحاوا ةراجحلا راقص

 ةرثكلا يف ه رع مايأ نوکت یتح ای وط ًانامز شيمي يذلا ِنَم أ ( ىنمملا) بلاثأ عم لاو « َُلْنَألا هيب » لاقي

 سعت الو دش ال امايأ حداملا شيم شيعي نأ همامال ب ال حودملا ءانث نأ ينسي ر ,بارتلا تاتو ةراجحلا ر راغصك

 اوناكو ىصحلا نرم هتك رخ موق نم اذهو نكمم ريغ هئانث كلذكف نك ريغ ءاقبلا اذه لثم نإ اکف

 ىثعألا لوق هنمو ءاحطبلا ىصح نورئاكي
 © راک ةرسملا اجو ىَمَح مهنم رثك الاب تلف

 ريثكلا ددعلا ىتمع يرتحبلا لوق يف درو دق امالك ب لثألاو ىصحلاو
 “ةراثألاو ىصخلا نارق لابجب مهم حجت ذِ ةيم”رللاو

 ةرثكلا يف يه يتلا حودمللا بقانم يصمم ىتح ًاليوط ًانامز شيمي يذلا اذ نم ىنعملا نوكي نأ نكميو
 ينتلا لوق يف اک ب لثألاو ىصحلاك

 “لام را تابح تیما دقق مالک يف ك لضف ُتْييَسْحَأ ىت

@VADىلع تژک » لاقي قزر وأ لضف بلاط لکو ھو فاع عمج ةيفاملاو نوفاعلاو ةافعلا (بيرغلا )  

 لاقي ةدايزلاو لضنلاو فورعملا وهو وفعلا نم هقورعم بلطي هاتأ يأ هاغتعاو ودع الف عو « هئيفاع ميركل

 نيم رغص نم ءاخسلاب هدايتعا فصي ( ىنملا ) لأم ريغب يأ ومع لاما هتيئآ

 ههه ينحلا (4)  يرتسللا (۴) . ٠١56 ىمعالا (؟) ماع جرمعلا 0(



 هي ةعجارلا ةديمقلا

 اسلا مآمعلا ىَعْدَي نأ ُةولْذَع l5 دالستا لذ يف ُهوُلَدَع بور

 ايڪ ر سوفنلا يف بط ناك ام لذا لرش نلف واذ ال (۸۰)

 برست بوذت كيو ابل يي هلل ىَّجِحو ا قرت سفن )8١(

 اشرت نابلا طلب اهُديزيَو خت ميلا رد اهُديِرَيَق (۸۷)

 ٌبستكلا وهو فراطلا ضيقت وهو جتنو للو يذلا يلصألا ميدقلا لالا دالا ( بيرغلا ) «۸ءو۷۹»
 یوق ال اذهو واولا نم لدب هءات َّنأ بوق مكح كلذلو ناسللا ببحاص لاق . ديلتلاو دلاتلا كلذكو لاملا نم

 كلذ ناک اذاف واول نم هلك اذه نبي وحنلا ضب لاقو . لصألا ىلا هني راصت ضع يف دال كالذ ناک ول هنأل

 مق يأ ةدولت (ن) لالا و ءاالا نع أ ثروب هريغو ناويح نم تدق لام لك دالتلا لیقو لتس وبف
 نم "ب ْوْيَص ةرورضلا يف ءاجو . « ؟9ءاهسلا نم بيسكوأ » ىلامت هللا لاق باوّصلا وذ ةباحسلا بيلا

 دسحلل الإ هولذمي مل (ىنملا ) "اعلا بوصلاو "بوصي باص دقف لس ىلا ولع نم لان ل اکو. لالعا نود

 بشان نب دعس لاق رضا هب سشنلا نأل ميدقلا لاما وهو دالتلا لذي صحو ٍيخسلا عي هنأل هيلع

 “لام ناك يذلا كارداب يني تنثنأ اذا يدالت ينيع يف ٌرُكصيو

 نم ةعضاوتم رن هل ( ىنعملا ) "7بتستو  ةنطفلاو لقا ًاضر نارو ىلبحلا ( ُبيرغلا) همكد»
 راع ديلا ىلا ناليّساا ٌدانساو . دوجلا ثيح نم ةلئاس كيو الا تیح نم ریتم لقعو بدألا يح

 ينتلا لوق يف ءاج اك اهنم بهاوملا ٌناليس كاذب ٌدارماو
 وفن لاق هلصتشت تسمو ابهاوم ايف هنأ ٍتْطَحَو

 لبقأ اذا ارد (ض) اهاوحنو ٌممدلاو نبللا رد د موق نم هدوج ٌةرثك حودمملا حامس رد ( بيرغلا ) همع»

 رثك اذا لجرااو ترد ليق روک يش بااملا ىلع اهنم لبقأف تلح اذا قالا كلذكو ريثك يش امهنم

 هلل لاقق اهنبل ةرثك نم بجمتف ابإ بلحي رخآ ىأر الجر نأ هلصأو هرد هلل ليق هلع َنُسَح وأ هداطعو هريخ

 هقرختلا مي ركلا كلاب قاريللاو هيف مّسوت ءاخسلا ف قترختو -- باحلا توص ةياكح كلذ يف ٌلصألاو كرد

 رعاشلا لاق مركلا يف
 ° رقفلا هنتم عضي مل رهد ضع ناو ىنغلا يف قّرخم يقنتسا وه نا یف

 ءاحلا آلا هدحاو نيب و هنیب سيل عمج لکن ال ع نانب لاقب' ةنانب اهدحأو اهفاراكاو مياصألا ناَتبلاو س

 هلمانأ طب و هئاطع حسو دي زي هحامس رد لوقي حودمملا سفن ىلا مجار ءاهلا ( ىنلا )رك ديو دخوب هتاف

 اق سوق ديزي

 ناسللا (5) ٠٠+ يتلا (ه) جك حرصلا (4) ١ ةساحلا (ج) چ نآرقلا (؟) ناسا ()



 4 ةسماللا ةديصقلا )

 2ينابیشلا ربع نب دمع جرفلا ايأ حدي لاقو

 مجمابةنس لبق يأ ءاّدلاو رم حتف لبق تنشأ اهنأ ىلع نالدي ةديصقلا هذهنم عبارلاو ثلاثلا تيبلا نأ ملعا

 راد 1

 بستم ريغ وتلف كاوس امو li : ملا ١ 2 میم و نل (۲)

 خسلأ ضم ىف ةدوحوع تسيل ةديصقلا ءذه ( ىلا ر

 ضرألا ىلا لاطف يت اذا ًاغوبُس (ن ) +يشلا مس نم ٌةليوطلا ةّماتلا ٌعوردلا تاغباسلا (بيرفلا) « » ١
 مهناو . اًبمّسوو اهمتأو اهلك أ ةمعنلا هيلع هللا عيساو ةغباس ةممنو . "”ةمساولا عردلا ةنباسلا يرهوجلا لاقو
 ضم ىلا اهضعب رر ذو ليقو دولجلانم ةينهلا حوردلا وأ ةسرألا ٌبليلاو  ةمس يأ شيملا نم بس ينل

 موثلكن ب ورمع لاف "بلي دحاولا ةصاخ سؤرلا ىلع بلت

 اشک و م اأو يناعلا ّبَلَيلاَو ضيملا انيلع

 ىلع ةدايز كراك ام ' لقتلاو ذلفاتلاو -- عاف یم لیض عا فيس وهو بيضق عمج بضقلاو -

 لت | نیلا مألا رثاس ىلع اهب اوفا نيلسلا نل لافتا مئانعلا تشو . بجي ال ام هلضت ام وحو لصألا

 ولف الف تو ضر ام باو نم مه بيك ام ىلع ملل رجأ ةدايز امنأل 5 لفات عتوطتلا ٌةولصو ٠ اغلا مل

 كدحو تنال * لوقو برملا ء تالا يأ ( ىلا )هتم اوت دیر امم فورمعملا نم دفان هاطعأ i (ن)

 ةعاجش ركل بوملا رتالآب ماسقإلا صيصختو هب دت ال دئازلا ءيشلاكو بف شيملا اأو شيجلا اقم موقت

 مات يآ لوق ىنعملا اذه يقو حودمملا
 5 5 > هر

 “2ب لقحج < يف اهدحو هن نم ادغل ىغولا م القحج دقي موا

 ساون يبا لوق نم ذوخام ىنمملا اذهو
 “>رساو يف ماعلا حي نأ ركتشب هللا ىلع سیل

 “ںیم یک صخش يف قلا مأ ادیدج ًالامز مأ ىرن الحا 5-5 . 0 ت ا

 )١( ينتملا (1) ساون وأ (0) 5 ماتوا (4) 5١١تافلملا (*) حاسملا (؟) (١+ةرعيفكاثلالسفلا) ةمدقلا ٠١



 م ةسماخلا ةديصقلا

 بخ الو ضر ىلإ زعم رك جوخ كطوسب رصم ىلإ ترشأ ولو (؟)
 بگ ن م لدا يديأبر كيلا تق ادي ماشلا شر ىلإ تيت ولو ( 4 )

 بجَألا لّمحَجلا اذ يف كرك ولم هل نوک نأ وجر كریغ لَ (ه)
 2 فنار

 سل يفو تج يف فرم © ما - لا اذه فص نَا وا ()

 بط ى الإ ىر رودت ال نأ  ٌةدحاو َكاذ مهيلع نأ تايه (۷)

 (اهریع ) فرست ( سا س مكر ( بز علا ساد ترام (فلا)

 نسحأ امو لاتقل رك اسعلا دوق ىلا ٌجاتحت الو . اهحتفل ”ةيفاك صم ىلا كطاوس ةراشاو ( ىنمملا ) « + »

 ىنملا اذه يف يملا ءالّسلا وبأ لاق ام

 »يبا ةا نأ دقف طوب راب ىلع ميد ىتم
 ًقرظ الا لمعت” ال هيوبيس لاق كبر يأ كيكو هو بارثلا كي رحتلاب بكا ( بيرغلا ) «عم

 قحسا وبأ دشنأ نُكَمو بارق نم يأ نک نمو بشك نم يري وه ل a و
 ٩۵ يرب لنگ ن م اڏو راترادوذي ٺاڌهو

 ٹیح وهو باک نم كنکماو كنم بارق يآ ىنعج هير اف ديّصلا كبثك او همزراف ديصلا كبك و

 كدب ”ترشأ راف ماشا امأو ( ىنا ) هرآقف نم كنكمأ اذا كرقفأ ل لاقي اک سرفلا نم سرافلا ذي هيلع حقت

 داقتا يأ « هديب ىطْعأو » موتك قاقناا نع هب یکی دق لاو بب رق نع ْتَمَّصَحو كل تذل املا

 «”نورغاص مهو رب نع ةيزجلا اوطْمُي ىتح » یلامت هلوقكو
 ثيللا دشنأو ليَ هيف نوكي تح كلذ نوكي الو ريثكلا شيئا لفحجلا ( بيرغلا ) «*ودوه»

 2 لفحج بخل عودت ت “يؤ 5 ادألا هيلع رج نعرا

 جاه اَن (س) رحب بجو . ليلا ليهصو لاطبأألا تاوصأ ةرثك و هو بج بحل وذ شيج ُبحّللاو 5
 ياللا مسا هيلع رفح عيصألل يلح وهو ةنيطلا ىلع مضوي م اهرسكو 0

 ملقسلا ركسملا اذه يف كتيرمك تيرم هل لحي نأ تي كزيغ لمل ( ىنعلا ) ٌثوحالملا ىحتلاو - ال

 نأ يهو ةدحاو َةلْصَخ َّنأل اذه هاجر 8 , ال نكلو رله وأ دبع داشب انيك هقاخب رمألا اذه فرص ها

 را تي الف ىزا لثم قموكحلا أو رشا لثم تنأف كلذ رت ايلُش لع آل زودت ال ىحترلا

 اذفان نوكي ال كسلا تدم هيلع "متي مل اذإ ألا نأ ملعا . كب لإ

 جالا (غ) چ نآرقلا () نادل () جلب يرعلا ()



 ةساحلا ةديصقلا ۹

 لح يف مالسالاو نبدلا ةرْصْتو ايَعاطَو رطم ىلإ ليبسلا تنأ (۸)
 (پ) ( فلا )

 بطلا بم اهيف كمساب نادزاو اَمر ر ضرأب كنَع أو )٩(

 بُطلاو لا لأ دئاقو امذق اهب ديتملا لاعأ بحاص تسلا (۰)
 ص f 53 و

 بجت ةرومأم نم بارتلا يف تكر كو كيلا ىمقألا قرشلا قوشت )١١(

 بُثُكلاو عامسألا يف كركذب تراس ٠ ريس نم َساَرْؤُأ يف فخ كو )١0(
(a)1 س  

 برا بلع راج و كح ها دقق ی واسأل یخ تاکو (۱۳)

 و سيخ لکو ( حم د ميك ) (ھ)

 اهنم اوادبا اهتدشل ءازلا قفاوت لو اهٌجرخع نال امل هاتلاو نيزلا نم ”لمتقا نادزإ ( بيرغلا ) ٠۹ و ه»

 ًانامز اهرومأ رييدتب تق ٌةدلب كتضبق نم جرخت فيك ( ىلا ) نام تلق تغذأ ْنِإَو نادم وهف الاد
 « كوع نيأو » هلوق نأ يدنعو اه رينم ىلع كلل بط ام اريثك يأ ائابطتخ ينم كرابملا كلمساي نب زتو كاب وط

 « تنأ نيأو » باوّصلا له . ملعأ هلو فيرحتلا ن رع واخي ال

 ٠ قشمد لامعأ نم كلب » لاقي اهيلا فاضي و ابكح تحت نوكی ام ربل لامحأ ( بيرغلا) «
 لعألا ٌديعصلا ماسقأ ةثث مسقنت يهو ر ماّظع ندم ةدع امف ةريبك ةعساو دالب رصمب ديمّصلاو حضاو (ىنعلا)

 الم لا برق ىلا ةسنهبلا نم ىتدألاو ةدنهبلا ىلا به نم يناثلاو ا برق هرخآو ناوسأ هدحو

 کت يتلا اه رخافمو اهسراكم برملا ر و ورال ةراوتلا 02 ةروثألا ( بيرغلا ) « ١١١

 هلت اذإ ( ض) ثيدحلا تأ ني هت يأ اهنع
 هثقي رط ناطلسلا ةريسو راس نم مسا يهو . ةقيرطلاو تلا يهو قيم عج هريسلا ( بيرغلا) «١؟»

 اک اهب قلعتي امو يزافملا رومأ ىلع ْتِبلَع عرشلا ناسا يف ةةريسلاو راج و أ لاذع نم هتيعر اهيلع ل احن يتلا

 انلوق يف اهب دارا ناو ورقلا ىلا ”ريسلا اهرومأ لوأ نل ريس ىزاغلا تيم جحا رومأ ىلع كلساتملا تباع

 اج ةلمبملا نيسلاب « ساروا » ( ىلا ) ةرثكلاو راصنالا ةارغلا عم هتاقالمو املا ريس سلا باتك

 "تعاشأ يتلا كنار ر رخام نم ساروأ يف كءارو مسيل كلوقب ےب رب ربلا نم ُلئابقو الب ةع هيف يقي رفا

 مهلئاسرو مهتك اهوعداوأو اهرابخأ ٌسانلا عم كو

 اقباغ ًاضيأ وهو . ًاصقو ءافلح ناك ام ليقو . فتللا جشلا رسكتاي سيلا ( بيرغلا) 00د

 چچ نانلبلا مجعم (2) چچ ندللا مجمم وي(



 ¥ ةساخلا ةديصغلا

 20 0 ےل 7 هموت 2 ت دق

 ٍبشفلاو سابلا ديتع لك نلمحم < ةرمضم هلق تنك دق )١5(
 -ٍ عل (فلاد

 ربت و موت هلأ نع 3 7 ناك ديمّصلا يوري يذلا كاذ تْنَأَو 06(

 ثلا ىلع ولن يذلا باشلا اهب نرككنيقرشما ضرأب تش فک كس )۷
 هده نم نيرسعلاو يداحلا تيبلا حرش اومجار (نظ ) ةلمهملا ءارلاب ( ب ) (0١١ حمس ح ) ىرولا يخ ( فلا )

 ( حم س حک ) ةياردلا نم يردي س أ س ب ) ةليملا لادلاب يودي س ةديصفلا

 لاقي هنلأي يتلا رةيلاو ب بئذذلاو عيضلاو دسألا ىوأم نيرعلاو س « هسيخ يف ةماسأ ناكود موتك دسألا

 ىلاعت هلوق هنمو هاقبأو هكر ٠ يلا رداغو - ًايرع موقلا ٌلتقم ىَتسْيو « قباغ كيلو كني رع ثيل »

 ضب ىلع ريدغلا هنمو ءيش نم يقي يأ ردغأ ام يهو ةرادغلا نم «"اهاصحأ الإ ةرييك الو ةريغص رداغي ال »

 بئذلاو ٍرّسألاو عيضلا رج باحسو باتکک راج اواو س ليسلا اهرداقي ءاملا نم ةعطق هنأل لاوقألا

 ةَترْخَسف هريخست عنتما يذلا نامجشلا لاطبألا عضوم ُساروأ ناكو ( ىنمملا ) جو ةرجْوأ عم لاو بلعثلاو
 : يرتحبلا لوق اذه وحتو بلعثلا رك ابارخ “تاجو

 « جالو ءادعألا ىلع ثيلل لذ دقف مارت ام اسئِخ نيبيصت تناک »

 اهتلعو اهءام لق م ننن ىح ًاهتلعو اهءام رثك أو اطر اريمضت ليلا رض (بيرغلا) »١4«

 لارا نيتمضو ”يضلاب رمضلاو ًاموب نومي رأ برملا دنع ريمضتلا ةدمو لزم ىتح ناديملا يف اهتكرو ةد

 فيتعلاو س نط قلو لره ”رعاض وهف روش ( ك -- ن ) هرهغو ٌرفلاربَصو نطبلا قالو محلا ةَنَحَو

 هل هئي "ات رمأل لا تلو مَ وأ أتيت اذإ ( ك ) ءيا نع نم يلا رضالا ًاضيأ وهو يسجل

 وب مهنح دیت م کاک مهطمجتف كدر ديلا لهأ شطع دت يذلا تنأو (ىنعلا) هدهد:

 رو بر (س) ٍنبالاو ءاملا نم يورو نار امج اذإ االف ىَوْرَأ نم ةلمهملا ءارلاب « يوري » ”باوّصلا لمل
 ص ےس

 ىدت نم هورت ل » هلوق وهو ةديصقلا هذه نم نيرشملاو يداحلا تيبلا يف ءاح ام اذه و حشو برش

C2 

 ت

 « برس مد نم وأ

 ٌاضيأ وهو راثلا نم دلوتم ءيضم لک وأ رقعطاس ران نم ”يلعش لصألا يف باشلا ( بيرغلا) »٠٠«
 بکر ککآ ىلع لطي دقو « قاث باہش یت اھ » ىلاعت هللا لاق ضقنا کرک هناك ل يللا يف ىر ام

 اهيف ضام يأ ربرح ةباهش برحلا يف يضاملا لجرلل لاقي و قيربلاو نآَمّللا نم ايف 3 ١ نانشلاو يذلا

 یمقألاقرشماو ىندألاقرشلا نيقرشلاب دارلا ( ىنملا ) "نابم بَ ماو هضم يف بكركلاب هيبشنلا ىلع
 إل نآرقلا (:) بج حرا DD YAR) يرتسلا (؟) +4 نآرفلا )

CY) 



۹Aةسماخلا ةديصنلا  

 (فلار

 بحت مو بطل مو ايف ةفورتتسلا نار عاضأل عطفا نم تنأك (۱۷)
 كلر ثلا قيأ كشيجب ليذ نم ار حي لوألا كط ىلع رش 00

 بشملاو ءالاب تقبع ةّيكّنِي ةرطام يي يف كني ةحفتو (19)

FT O CD)(نظ) كد (ب) تو يس يس  

 يف هل تن اذا لخنلا همن وأ لوقت ًاقزر لع ملل لمج بل نجلا مالا ع 5ا (بيرغلا) «ا۷»

 نم هب داطم هلن مل يأ ئاخ هلت تالف ةباخأو -- عاطف همجو رجلا نم حطي ام رسكلاب عطقلاو . همطق

 مست يف اأ الو اللغ نكت مل يأ « بحت لو » باوصلا مل حضاو ( ىنلا ) لتألا غاطقنا وهو ةبيملا

 زيزعلا ليرزاتلا يفو مثالا بست اذا بوو ابوح اذكب لجرلا باح نرم فورما عانطصاو قازرألا

 مامت يبأ لوق كلذ ىلع ليلدلاو مكاري ابوح ناكهْنإ مكاومأ ىلا مكاومأ اولكأتالو »

 20و ملط ملو بيشلا ىلا ابعيتأف ينوعدت نورشعو تس

 لابجلا رحماك ه زيزملا لي نقلا يفو لْمكلا نم تلا وهو بينك مج ُْبَشُكَلأ ( بيرغلا ) هدد»
 ی ذك طن« نك دف حتا اكس فاس أ بكت ل ہ ين کوہ یکم

 نيح كّشيج نإ "لوقي  حودمملا ستيج قع فصي ( ىنعلل ) ىتمتي الو ىددعتي ”عمتجا ”نيحلا بك و
 وجو قرطلا كات لع ترس ناف ۾ اپ ًاينك » المل ًمابج هلقثب م دالبلا كلت قرط ىلع ٌةيذ

 نوكي نأ نكتو . ةيضاملا ةنمزألا يف اه“ ریس ناك اک دالبلا ريخست ىلع حودملا نضر هنم ًارثأ اهيلع

 هنمو ضئرألاب یس ىتح اهوحتو طئاخلاو لبا ماده وهو ٌدلَدلا نم « كشيج كد نم 0 باوصلا

 ۾ واو کد ایک دف لاب او ضْرألا تّلجو » ىلامت لوق

 ةحفنلا ( بيرغلا ) ار » هلوق ىلع ًاقوطمم هتوك ىلع « ةحنن » هلوق بصتنا ( بارعالا ) ۹2
 ُيشملاو يطملاو # 7 َقبَع ع و حت لم ار "ترشقن 1( ف ) ةبيطلا َحّقَتو بيطلاو جرا نم ًةضدلا

 لوقبلا ٌرارحأ هيف خدي و ج تیپ ىح شيئح شيشح هل لاقي الو عيب رلا لّوأ يف مَا ٌالَكلا أ رسَعو رْسُع لثم

 اهتأك هل ركذ نح نم ةبيط عقار ميخإ يفت تدجو قرطلا كلت ىلع ترس نإ ( ىنملا ) اهروک دو
 يهو لينلا ءيطاش ىلع ديعّصلاب ةدلب ةزمحلا سكب عمو تَحاف نيح بشع ةحئارب تطلتخا كسي ةر
 >٩ يرق ةريثك بث اع اف ةدلب

 دج نترقلا ) چ دارا (2) ېچ نآرلا () ماتوبا ()  خنآرلا ()
 وچ نادلبلا ممعم (۷) كل حرسلا )٩(



 ةق ةساخلا ةديصقلا

 بولا مايألا ثداح نم تْرَجَأ نمو تكلم نم ألا تقال لق (0)

 برس مه ني وأ ید نم هو لت الو لهس ىلع ارك الو (؟0١)
 یو “لا ر

 ببتمل آلام بستكل ايس بصل اري اهب تش ازا (90)
1 e2 

 ) )5برملا نم يح ىلا جارا هل الو تغ ُدْنُم اهيف 0 وص اف

 ٍبَسَح نعو دج نع مقديو راج نع ذي َّنَم ميف َكَدْسَب لةو (؟8)

 بقا فلاس يف مهتلمع اک كيف ةرتف نع مهتتأ ناف (؟8)
 (ح) شیلا ( ج ) ( نظا ) ارت ( یک س بز ارتس ( س ) (سا) بصتحل ( بلا )

«Te»رثداوح نم هتْثَغَأ س وأ كل اكوام ناك نم الا تزال يأ حودملل اعد اذه يف ( ىنعلا )  

 كءادعأ ال كءايلوأ باد تار "يأ هبئاونو ناملا

 اوناك ام دمي للا اولزن موما لبْسأو نزلا دض وهو َناَلام ضرألا نم ٌلهَسلا ( بيرغلا ) «؟١»
 دالبلا ىلع مت الو ( ىنمملا ) تاس اذا نیما ترس نم لئاسلا الا فتَكك ”برتلاو س نار لاب نيلزأ

 م-امد ةفاراب كءادعأ صل وأ لالا مهئاطغاب كءايلوأ منَ لإ ورح وأ لویس تاک اوس

YY»هانز انا » ىلاعت هلوق وحن « هيورت » هلوق يف ريمضلا نم لاح « ًاضرأ » هلوق ( بارعالا )  

 < اوت مث مرایدب اوتغ » لوقت ناغ وهف هب ماقأ مو لع ناکا نالف ين ( بيرغلا ) « ًايرع ًانارق

 "ظن هيف « ريس » هلوقو حضاو ( ىنملا ) ماع ليقو اونمظ مث اوماقأ يأ لها هب يغ يذلا ”لزغملا ينغلاو

 بهذلا ین « ارت » فيحصت هلما « ًارتس » نيتخسن ينو

 برملا نم ةليبقب اييارطضا رابغ فشكتي مو اهنع بايخ ذنم داسفلا نماهوج قص اف ( ىملا) همعد

 6 اهيف » يف ريمضلا مجرعو . هب رطضُم ةدساف اًخاوحأ "تحبصاف اهنع كبايغ دعب برملا نم دحأ ايف قبي مل يأ

 رهاظ ريغ اهم دارملاو قباسلا تيبلا يف ةروكّذملا ضرألا

 ةلوتي مل يأ بّسَحو رج لهآ نع ديو راج نع تي نم مهيف كد جوي الو (ىنملل) فقيل

 مهيف َنْمألاو لَسلا رشتي كّلثم لاو مهيلع

aon»کر ذأ يآ « باش وجو نالفب يدهع» لاقي هيف ةفرعو هت اذك ناك يف ندع ( بيرلا )  

 نوكس يأ « لسا نی قرتف ىلع » هنمو نامزلا نم نی لک نی امو لا ةّتلاو - كلذك هيف

 چچ نآرفلا (0)



Neeةسماخلا ةديصقلا  

 فلا )

 بلاو حرلا لأ حبس إو اهب قاتلا دلا ملا بنت ذإ (۳)
 ربه نم داد اهَقاص مناع قلع نم يذلا ىلا ضن )¥(

 (ط س حماس مل ) بلملاو جرتسلا ( فلا )

 تارتفلا ضم يف تب وأ » يرب رطا لاقو محلا نم نيتبونلا نيب ام ًاضيأ ةرتفلاو . وسر ءيج نع لاح

 دعب نالو هيدِح دعب نكس ًاروتف ( ض -- ن ) هيثلا رَتكو تاقوألا ضم يف يأ «©' 7 تارقلا يس س ىلإ

 مضلاب هيلقكلا كلذكو اه تقو ال ةد رعدلا نم يه ليقو نس يهو ركب بق ةبقح عمج بقلاو - هيدش

 (ىنعملا) «"اياقحأ ابف نيبال » هنمو ةبآتخأ مح عجو «" مح يضمأ وأ » ىلامت هلوق هنمو نیتمضب و

 اوريغتي مل يأ ةيضاملا ةنمزألا يف اهل اوناك يلا ىلوألا مهتلاح ىلع مهتدجو ليوط نامذ دعب ولو مهل ناف
 كل ةدنامملا نم هيلع اوتاك اع

 هلوقک اح اَبص ٍمهيلع راغأو مها احيبصت مهحتبصو احْبَص ( ض) وتلا حص ( بيرغلا) <<
 نيحو ًادايج ةلويخ دالبلا كلتب ٌدوقت نيح ( ىنعملا ) كلذك ليما مهتحبصو » مل نم وفلأب مانحیص د

 حرس نی « بلحلاو رحرسلا لهأ» باوّصلا ناك اذا اذه امتلأ نوبل و اهنوعري يلا مامتأألا ةاعّر ىلع ري

 «بلجلاو جرسلا ل عأ» خسلا ضعب يقو ىدعتي الو ىّددعتي عر اهلَسْرَأ "يأ اَهماَسأ اذإ احس ”يشاوملا يعارا

 لاطبألا بلجلاو جيرسلا لهأب دارملاو لاطبألا تاوصأ ٌلمالتخا ُبَلَجااو ليخلل هلامتسا بلغو لَا جرَّسلاو
 برخ ا يف نوي و نوحيصتيو ليما د نيذلا

 دي دملا ةقلك رادتسا ءيش لک ةقلطلاو هلك حالل ليقو ةّصاخ عْرَدلا للا (بیرغلا) «۷»

 قلَحلاَو بضهو ةيطيك ردانلا ىلع ”قلحو بلاغلا ىلع قالح عجلاو سانلا يف وه كلذكو 79 ةضنلاو
 مطوق نم ءاكح ام اذه ُرظقو سف ىلع سكش امم تسيل ق ترأل حجب سیلو عمجلل مسا هيوبيس دنع

 تلك ووم هلصأو سشنلا کلا حلا نسحلا ذألاو للا نيل عردلا يؤالاو “تلو ةكلف

 هنم ةمطقلاو ماجا ليقو ٠ ةرجلا ٌديدّشلا ٌلغيلغلا ليقو ٠ ماع مدل نلَملاو -. قحتف دمي اهكرست لأ واوا

 دوجأ نال « بهذ نم م لاقو حضاو ( ىنعلا ) «“"ةقلع ةفطشلا اتقا © 2 م زيزعلا لي زغتلا يقو ا

 واد AE » زيزعلا ليرنتلا يقو مالسلا هيلع دؤاد ىلا سنت عوردلا دوجأو رجلا بهذلا بهذلا

 هريسفت يف ليق «©' ولا يف نيكو تانباس لما نأ ديلا هل املأ طلو همم يب وأ لابج اب اضف ات ت

 برض الو ران ريغ نم هاشي فيم دی هفرصي _عمشلاو نيجعلاو نيطلاك ًانيل دؤادل دي دلا ّلعج هللا نإ

 54 نآرفلا (1) چ نآرفلا (ه) ناسا )٤( چ نآرفلا (٭) دج نارا (0) ٠ مود يريرملا ير



 ١١ ةساخلا ةديمقلا

 0 ۹ eg مك ا وا عر سرع تا
 رابجتنمو مهم كحاص نف جار ؤا كل فئاخ امإ امابقلا ذإ (؟8)

٠. 6. aبج ملو تّصاَع ةَلِجحابلبقو ةمئاط يهو تباجأ دق ةف (؟9) م . 2 غب 5  
 «(افلا)

1 

 مهتم مو لوتقَم نيب هدو شعتتمو ۳ زتسم نيب ام كلتك ١

 براو ليواب هلال وعدت اهب کرت جامرا بيث کف ۷
 (مل ل سار ناعم ( حک ) بسم ( بلا )

 ير لا مامح نبا نيصح لاق ۾ رتاجياس » هلوقب دارملا وهو ةمساولا ةديملا حوردلا جسني ناكو تقر طي

 ١٠م ةؤلد جن نادرو هنوف استا ىرصب خانم
 مفر وأ ءاكبلا دشا ىب بحتتاو ابيحتو ابحن ( ض - ف ) لجرلا بحت (بيرغلا) «؟ةوام»

 يثعألا لاق عمجلل رس | ةرثك مهف ”لوذتلا موقلا رسكلاب داو س ءاكبلاب هتوص

 5” ليانقو ا يڪو ا ًايضار تنك ولن َنابيش يف ناكدقل

 تيب ةئام ليقو . لحس اهنأل سانلا توبي ةعاج ًاضيأ هللا ةرثك مهيفو "لور يأ « ةلح يح » هلوقف

 نع جرح اذا ہاصع لوقت اکہ اصاع لوقت نايصعلا ىنمم ةاصاعملا نم « ”تّصاَع » هلوقو حار (ىنملا)
 و هد

 هيلع ىصعتسا كلذ و هدناعو أ فلاخو هتعاط

 ةلابقإ ادعو صمق سرفلا نتساو ههجو ىلع ىظم نتستو هودع يف لجرلا نسا ( بيرغلا ) 4. »
 هنمو . ٩ نسیب هد هديدحت وهو ديدحملا روس نمو بص وهو ءالل م روس نم ٌدوخأم . لغزو طاشن نم ارابداو

 هرئاعلا شعتناو . روق دعب آم وأ هّسأر عفر ان نالف شعتناو لس « ؟؟7يعرقلا ىتح - ةلاصتيلا تقتسا » ثلا

 نکی اذاف هعافترال كلذي 2 تيما ٌريرس وهو شمن هنمو مقا لصألا يف ُنئْمَتلاو . متَرنَع نم ضهتا
 مهي داع نم َنوِعهتُْم نب رو رسم اوحبصأ كل اود اقناو كتوعد اوباجأ نيذلاف (ینعلا ) يرس وهف تيم هيلع

 مّهاومُأ تسلا دق َنيلوتقم اوُحَبْصَأ كتوعد اوببجي مل نيدلاو

 لاح امهنم دحاو لک نال اهليلح وهو هلأرما لجرلا ٌةليلحو ٍقليلح عج ئاللا ( بيرغلا) .«س1»

 يعرش مساب سيل هنأل كلذو هل حو اه لحي هنأ يأ لالخلا نم وه اا لاق نم لوق نم لثمأ وهو هبحاص
 هرتنع لاق ناجوزلا ةليلخلاو ليلخلاو امالا يدق نموه ااو

 معلا قدشک هثصي رف وكمت رع تكر ةبناغ ليلحو
 عر

 باذملان م ةّقشلاو كالهلاو نزحلا ليولاو — رلحاو لعضو ل نا األ كلذ نموهو ةئراج هئليلح لیقو

  Oىمعألا (+) ۱۸۹ ةساجلا ٠١۹  5تاقلملا (0) جمس دئارفلا (4) +۷ يريرحلا ٠١١



 ةسماخلا ةديصفلا 1

 فلا >

 ٍبسَشلاو سقتلا ےک اا هدوقم كاطعأ مَرَك ىف مو (۴۲)

 بلاو ّردلا يف ةدئاق تراش دقق مام شنيملا د "لم نقع ال نإ (؟5)

 بتال نم ايلملا يف هيناث تنأو لَوَخ هل عايتا كريغ سانلاف (؟5)

 بدألاو يأرلا يف ًادحاو اشكو لوا ايف ًادُْسَع هذي «ه)

 (اهريع ) سلاو ( حك ) ( فلا )

 - اذهف رطح يباذع ايو يك اله ايو ينزح اي هيف ءادّتلا ىنممو ليولاب اعد هكله يف عقو نم ' لکو

 نا كيرحتلاب ُبرَحلاو - عيظفلا ر رعألا نم هل ضرع آمل هرضحي نأ لیوا ىدان هت أكف كن اوأو

 يري رلا لوق هنمو ديش الب رتبو هلام لجرلا

 © رح يف كفو مرح يف م ٌراجو

 نمطلا يف قذاح لطب کو ( ىتملا) هاب رحأو لاق ربرخلاو ليولاب اكد ارح ( س ) ٌلجرلا برخو
 ربمر حلاو لب واب هجاوزأ اوعدت ًالوتقم هّتكرت_حامرلاب بماي هنأك

arr»هل َدَقنِإ هتداقم هاطعأو ٌدواقم عجلاو هوحنو لب نم هب دآقي ام رسكلاب ُدَوقل (بيرغلا)  

 ىتف م لوقي دحاو ىنعم "مب ركلاو ”مركلا ( ینملا) ٌدعتم مزال 'تداتقاف اهداتقا لاق 'تداقتآ بالا تداتقاو

 هدأ ماكو بسب عضخ كل عضخ مك
 هناك ”رظعلا شیلا ماللا ضب مامقاو -+اطعأ عجلاو ةف لفك «يشلا مع (بيرغلا) ه«مسو

 رد ( ن - ض) اھو ّممدلاو هللا ردو ةرمب ةمّلتيا يأ همّبلتو َءيشا ثلا مهتلاو . ءيش “لك ممتلي

 . تكد ليق ثينك يش بلاخلا ىلع اهنم لبقأف ْتَيلُخ اذا ةقانلا كلذكو ”ريثك يش امهنم َلبقأ رورو
 ت راش كنأل ميظعلا شيجلا اذه ئاق : نكت م نإ سأب ال ( ىنعملا ) هثاليسو راک ل قو لا ةردلاو ردا

 رهاظ ريغ دئاقلاب دارملاو قدما ىلإ هنس و هتيبعت نم أ رومأ يف هدئاق

 « تدي » يف بئاغلاريمض نم ضعبلا لد نوكي نأ زوجي «؟ ًادضَع » هلوق (بارعالا) «جومومع»

 00 2 كنركل اح يآ يأ « < يأ » يف بطاخلا ريمضل لاح وكي أ وجي و هَدْطَع تدي يأ

 ا تروق يأ « ٤ "” سالقلا حو كاي ذی » ىلات ہلا لاق هاكرق اديئات د هدي ( بيرغلا )

 وق aE ةدايعلا لع. هثوق تناك ةوقلا اذ يأ « "ألا اذ داد انديع راو م ىلاعت هللا لاق ٌةوقلا

 2 مدار ةَلَواَحُم ةلواحو س ليلا فمن لمي ناكو مايصلا ٌدشأ كلذو و ”رطفبو ًاموي موصيإ

 چ نآرفلا (٭) , 4 ج نآرقلا 3 ١697 يريرحلا )١(



 بَللا كيآلغأ لع الإ ري لو تكتم ام الإ ني ین )

 : ءا دقو لف يف كني جرس یس دقف (۴۷)

 باطلا يف لتا ًالوأ اخف ت ءاوسلا يج ىلملا يف ارج (؟8)

 برذ مڌ يشك وأ ادرج دق رڪڌ مرام ئَراَرْيك اتو (؟9)
 (اهريغ) بجلا ( حك ) بجالا ( نط ) ( فلا )

 ىلامت هلوقك ةناعإلا نع ةياتك وهو دَ دضملا ديئات ( ىنعلا) ةايص هبط ةتلواح ساسألا ينو لي وحلا

 دب رب امیلعەتنعالوقب . يِداَّضْعَأ مو يِدضَع وح ًاضيأ لاقيو . "ةكليخأب كنيمن يأ كيخأب كدضع ٌدشنس»

 : داَخو اكيأر يف دجسم و ةبلط

 يوت الإ ثدي الو قرطلا نم تكلس ام الإ هي ال يأ لبق ام حرت تيبلا اذه ( ىنملا) «م+»

 يف ظل في رعت هنأ رهالقلاو ىفخي ال اك ظن هيف خسنلا رثك أ يف ءاج اك« بجنلا » هلوقو ةحضاولا كمالغأب
 بحال قي رط ملوق نم سايقلا ريغ ىلع بحال عج هتأك « بحللا » باوصلا له م قارشالاو حوضولا هاتم

 ديدحلا يبأ لوق هنمو بوحلم قيرط كلذكو حضاو يأ

 بوعرم كلاهما مج هنكلو بوحلم ضيبأ دجلا دج نأ الإ

 «بخنلا » باوصلا نوكي نأ نكمي و ىدعتي الو ىدعتي حضو يأ وه بحلف هحضوأ (ف) ىي رطلا بلو
 ملعأ هللاو ةبختتلا ”مالعالا يأ بخ عمج وهو ةمحعملا ءالناب

 رص ( ن ) هّوحنو ءاملا صو بابصأ مجلاو ضرألا نم ردحنا ام كرم ييصلا ( بيرغلا)  «محب»

 (ىنملا ) « "باذخ طاوس كبَر ملعب بصق » ىلامت هلوق زاجلا نمو . قمتم مزال بكسناف هبكس وه بصق

 ارم بكتري ال يأ كبس نوعب لزن ضرألا نم اردحتُم لزت اذاو كجارس ددم ىرَس مالظ يف ىرس اذا

 كرصنب الإ ًابْمَص
 ىلا مهو هتياغ اغلب و ماتقبسف دحاو تقو يف ىلا ناديم ىف سانلا ئاسو اقتآ اقيرج (ینلا) ه«ممه»

 اط يف نالا

 ءذوجأو هيأ ديدحلا ن نم رک او کک لاو مهسلاو حمرا فيسلا دح ارا (بيرغلا) «۳۹»

 نم ةمطقلا رک لاو . * ثينأ ةيدح هُتثمو ارو د ادي هئرفش ناك ام کد ةضيسو ثينألا فالخ

 لاو - هام وذ يأ "ودم +فيسو . ةئغيسلاو سأفلا تكد دقو هريغو سأتلا سأر يف دارت دالونلا

 4چ نآرفلا (©) چ كارلا )١(



 ةسماخلا ةديصقلا +٠

0 
 لا

 بقع ينو ذب يف كرصن تاداع وأ قرح مايألا هل تاد انو )٤٠(

 4 الاجترا لاقو ١)
 ا

 باّوَص يو َلاَقلا انو بارج نم ةَمطق يف انيك دق )١(
 ا

 7 . ر

 باتكلاب ةياد ربا اشو الش ممل ال كودو (؟)

 باّرشو سلو عاق مي هيج انتج اذإق (؟)
 (2()۴) (؟) نیع (دمز (ط اس جلاس سا س ب ) يآرال ترداع ( حك - فد ( بلا )

 مدل ةمواطو مزا مججلاو باينألاو يفويسلاو ة ةنسألا نم مطاقلا دالا ؛مذهللاو حو ؛ ءيش لك لوا
 س

 سوماقلا يو ار (ن) هّوحتو فيسلا بردو برد وهف لح ةيارذو ابرد (س) بسلا بردو طق
 مدح منم باب نم

Ng»تس رح (2) مقلب مر دقو قاب بف ذخألاو هربأ نانالا طيس زا ( بيرغلا )  

 لاو - هب مرام 2 م مزح ام ةر لاو هاش اذا ام رح (ض) َءيشلا مرح ملوك نم ”ةمازحو
 عضو“ ًاضيأ وهو هيلا آرب ام الو “جو هلام يأ لَم الو ملم را ألا اذهل ام لاقي أملا لومفم كيسا

 ضدرألا يف ام يل نأ ول » هتوم دنع لاق هنأ هنع هللا يضر رع ثيدح يفو رادحما ىلا فارش ثا نم عالطالا

 يقع ةرخآلا رعأ نم ِهْيَلَع ف رشي ام وأ ةمايقلا موي قوما هب ديري «_ ملا ل إو نم هب تبدا امیج
 ناكلا نم ُدَمْسعَملا للملا نوكي دقو : ”يعمصألالاق 237 لاع رعصوم نم هيلع فرش يذلا علطملاب هّهبشف رتولا
 بلطلاو - وأشلا ديب ”نالف لاقي اغلا وأشلاو  دادضألا نم وهو لاق ف ةرشنلا ناككا ىلا لفسألا

 ءادتبا يف رن ر تاداع وأ تمزح نامزا هلقيأ ام ( ىنعلا ) مم هبط «يّيلا سطو طا نم ”لوعنم
 ص ب ةياغ هنع كذبت الو لئاه رأي مايقلا نع رحمي ال اهءاهنتاو رومألا

 © دقلاو س فيسلا بارق ا ًاضيأ وهو هوحمو ءاّشلا باَهإ نم هداعو بارلا ب رغلا) «موكوا»
 َبيشلا فِصي رعاشلا لاق اهرقنيف ريعبلا ةياد ىلع عتب ہل كاذب يت بارلا ةياد ناو

5 7 ٠ 
 ©0يضن هل تاج ریو يف ششع باد نب رع سلا تيأر الو

 « غل عسسل ال هوقو « باوص نيع » "باول وأ حازملا هجو ىلع « باوص ريغ » هلوق ( ىنعملا )

 ةدئاز الل د نوكت نأ نکو يلاتلا تيبلا نم رهظي اک هريغو مدنب ينيجتل لب طقف انلمش عمجتل ال هانعم

 «يضتبت ال نأ ارل مهتبأر د تمم ام » ىلاعت هلوق يف اک هديكوتو هتي وقت درجل مالكلا يف ةمقاولا يهو

 حامسلا (ح) ج حرعلا («) آپ ةياهنلا (0)



 6-1 ةسداسلا ةديصقلا

 4 ةسداتسلا ةديصقلا ل

 يلع نب رفعج حدي لاقو

 احر باكا الو ةادطاب ل اباي بآبقلا كيك :ببحأ )١(

 (اشاو ضيبلا يدّنأب اَ اَشت نييقشاملا بولت اهف (؟)
 فد

 3 م اپس عيشي فل اهنْمينأ ةيصسحو ىلا يباب (۳)

 اك ةعادوملا فيرحت خسنلا هذه يف ةبضاعلا نآ يدتع ( طا س عب س سب س م س دك ) ىلا ةضاملا ياب ( فلا )

 حرفا نم رهظيس

 باكا ( بيرغلا ) احا ام ىرخألا ةتغيصو بّجعتلا ةغيص « اهب ببحا » ( بارعالا) » ١«

 ينم كي( نلا) عك لث يک او اقف نم واقل ةلحار ةدحاولا اهيلع ُراَسُي ىلا ل ليلا

 اًبحألا نك امأ اهنأل بابقلا عيج نيب نم ةبابقلا كاين بح لوق . ثنؤملا طسوتل ةر اشا مسا يهو «كيت»

 قارغلا ببس اهمال اضيأ لالا الو ءانغلاب ّلبالا نوقوس نيدلا بحا الو

 ”لاخإ هعراَضُمو بواقلا لامفأ نم وهو هّنلظ اذإ لح (س) هلا ٠ .يثلا لاخ ( بيرغلا) « ۲ »

 هدي زاجح ةرجش د لاو  ُسايقلا وهو سا ةغل يف اهب لاو ىحصُتلا يهو + ىيط ةغل يف ةرمهلا سكب

 ةنباثلا لاق يماشلا بو” رللا ُفارطأ مو وأ ةبوضخلا نانبلا اهم للي ءار رق اه

 قس دقعي مل هئاضعأ ىلع مَع هناتي ناک ص خر ضخم

 قرات ةدحاولا واحلا ةرمحألا محللا ٌجيضنلا هذوجأو هلكت يف نوتيزلا بک حو فورم” ”حش باتملاو

 تناک انآ بابقلا كلت يف يعف نيقشاعلا بواقي, تبعد ”بابقلا كلتو ( ىلا ) بام كارألا رم يم اعرو

 ليفط لاق اك اهم ةقلعتم نيقشاعلا بولاق نأ دارلاو بات وأ صيبلا ءاسنلايديأب مَع اهتظت * رجا بابقلا كلت نولو

 ١° تلا اير عمدلا ىرجتت ٌةليسأ هب تبعد دق بلقلا نينعالقلا يفو

 ةرخلا برعلا دنع بابقلا ناولأ ةبَحأو

 ةريخ ىلا نوكي نأ زوجي و تاید يباب یم هاريدقت ءادتبالا ىلع «اهلاو عفر ( بارعالا) « م« »

 ديري هنأكهلعاف ل اخ نوكي نأ زوجي و « ىهلا يبأب تاّيدنلا » ديرب هنأك فوذحم هادتبالاو

 نالا (+) عاب ةعبانلا )١(



 ةسداسلا ةديصقلا 1

 (لا)
5-5 

 ىناصت نلييلئاقلا ضم لوقو ىولا ىبفش 5 نأ الو هلا (€)

 اَز دورا اف نم تفشرو اهقاتع قيضب اََيَلْمُد ترسكل (ه)

 ( قل ) ىبصلا ( فلا )

 ىنمم تدرأ اذإ ؟ديز يسلب لوقت 5و ىلا يأب یا » ريدقتب بصثلا زوجي و © ىعملا يأب ید »

 ينل لوق حرش يف يربكملا لاق اذكع ءادنلا

 كليالج 2 رملا نم ُتابّآللا يراوغ تاعام لا سومشلا يبأب

 رقبلا نم عون ليق دقو ةيشحولا ةرقبلا يهو ام مج الأ ( بيرغلا ) ىعملا نم "لاح « ةيشحو » هلوقو

 -- اهينيع نسخو اهلاتجو اهنمع يف ةأر ملا اهب بشي دج ةبالص اهنورقو ت ةيلهألا زمعلاب هب ةبشأ يهو ريشحولا

 . اهب هنأ يأ رمايأ ةتسب ناضم ريش ميشو ام عضوم ىلإ هالو ةتبمص دير هَعدويل همم چرخ ًاناله حشو

 *يأ هنيو ادع كيآو .ةعواطلاو شعاب يهو ةمباتملا نم كلذ * لصأو هراصنأو هعابتا رسكلاب لجرلا ةعيشو

 البا عيبشتل يسن افلح تلسرأ ىتأا ةّيشحولا ىعملا يبأب يرفأ لوقي ( یتملا) هبي ب يذلا مويلا ليقو هدب

 اذه نم ةيسيرقو بيرغلا يف انو ان اسملا ءاسنلا نع ةيشحولا ىعملاب كو جلا عجري و اهتم بحذف

 : يبنتملا لوق
 ج4 تارفز نيب ىدارف ارظن اهتْمبْنَأ يتلا ةَعْدَرْملا يأ

 _ خسنلا ضعب يف ءاج اک« ةيضافلا د ال « ةعدوملا » باوصلا نأ رهظي تيبلا اذه نمو

 قيرلاو ءاملا < ١ َفشرو ~~ ممعلا يق جل ج ذشنقو مْردك جلمدلا (بيرعغلا ) «هوذ »

 دولا س ایش هيف عي ل ىتح هنم برشلا ىصقتسا ءانألا فشرو هيتفشب همم انشر (ض  ن) امعوحنو

 ”رعاشلا لاق ٌدرابلا
 بأ رعثلا حضاو ايانثلا دوب ىلا 3 مانلا يف ىميمح تايف

 ٌقيرلا بارك اباضألاو - قنألاو كلا هيف يوتسي ٍةَرشهلا لِ يأ لظلا ورب نالف لاقي

 ىلإ تلم يلا ىوملاٌلعأ لوقي نأ نم يفوخ الول هللاو ( ىنملا ) هش ًابضر ( ن ) قي رلا ّبضَرو فوشرما
 امف قير تنشرو اهجلمد رسک ثيحب ةديدش ةقناعم اهتقئامل ةهافسلا ىلإ ينوبستي و بعللاو وهللاو َةوبّصلا

 مهنأ الإ ةاوفأ عجلا تأل ةَ هلصأ ملا نأ معا ملل تمن هلوق يف ُؤورتلاو ةدرأب انانسأ يوتحي يذلا
 يقو « دايز وفو هوف » مفرلا يف اولاقق ءاملا اهنم اوفذهل ةفاضالاب هّسوف اذه كلوق يف نيئاه نيب ملا اواقثتسا

 لاح هيف يوتسي يف اذه تلق كسفن ىلإ تفضأ اذإ و « ديز يفو هيف »رجلا ينو « ديز افو هاف » بصتلا
 ٩ غدت ءاي بلقت واولا نأل ضفلتاو بصنلاو _مفرلا

 حاملا (4)  ناسللا (") ۸۹٤ ىنخلا (2) ۷١ يتحلل )١(

(Ds ̂ 



 1 ةسداسلا ةديصفلا

 اغ يلع ركاقلاو ا شل یغأ تا الولف “تب (5) ص 2 م ا ۾ 57 ا

 ع هن سقنلا وخ توخو اذا يراَذِع يف ابيع تسلك (۷)
 1 ” سلا

 ابابلج هبالج "نوم ضتعاو م راذ لا تلخ (8)

 اَضِخ َضاَيِتلا دج يتأول كع دالا هوش تنصح (۹)

 خالا ك كيم هبا لمجاف َةداقو بيشملا ىت َتدرأ اذاو (۱۰)
-ٍ 

 ارحم ناما ىلا َنسفدتلو ةا نامزلا نم نذخأتف )1١(
 (اهريغع) صوم (ط) (ب)  (اهريع) داسلا ( ب ) ( بلا )

 يف نيكتلا تغلب اذاف نالا ةمحش رواجا ٌرمَشلا رسكلاب ةا (بيرغلا) « هو ۸و ۷و 5 »
 يد سلا يأ ةيحللا بناج يمدآلا نم ٌراذعلاو -- امهب تلزن يأ نيبكتملاب تملأ اهّنأل كلذب تمس

 نذألا ةمحشل يؤاحلا ل ليطتسملا ٌرمَشلا هيلع تيلي ام هجولا نم وه وأ ضايب نذألا نيب و هيي و َنذألا يدا

 هي بسكب يذلا ُدادلل کا يلا -- هدخ ىلع ماجألا نم لاس ام سرفلا نمو ىحللا لصأ ىلإ

 نولوقي هسا كار هحرطو هر راذعلا سرفلا حو لم ملفنا يف نأ الإ هَر لثم (ف) ءيشلا ّملخو
 يتلا ةبادلاك سالا ةمالم نمو هللا نم فاخي الو يلا الو ءاشي ام لوق و لمعي يأ «راذملا ميِلَخ ناق »

 اهجوز ةافو دع باضلتاو ةنيزلا تكر ةأرملا تدَحأَو دوسلا متألا باث دادحلاو س اهسأر ىلع اھ سر ال

 اا اإ هلع كبصغ نم يوخ الولو اتبع يرش ”رويغت الولف ينومتقراف ( ىنملا )درع يعف "تح لثم
 ءيشلاكه تكر و دادملا بتاكتا وحي اک يبابَش توو بذاكلا ضايبلاب يرش داوس قارف لجأ نم تبضأ

 تبضخو هبوث نع ًاضوع رخآ | و تذخأو ءاشي ثيح بهذي تسر يأ هبا َراذِع بکرا حل اک ملا

 باضخب سيل ضايبلا نكلو أب ًاباضخ ضايبلا تدجو ول ضايبلاب مقار ىلع ادادح هتسبل يذلا يرش داوس

 دق بابشلا ةّدِجَو . وسا دادحلا َنول نال مكقارف ىلع وادللاکه رمش د داوس نأ ىلإ ةراتإ هيف عساتلا تيبلاو

 قدزرنلا لوق يف اک ًاریثک ءارعشلا اهركذ

 ©۵( هنج لثم َرَأ ملو ند اتم ربابشلاکر أ لف

 رملا ىم املا نم يطل وأ غ ٿو يت يأ اهريس يف وع ًاقيادلا ةيطملا (بيرغلا) ه«كاول١٠»

 ةقاّثللو ةيطم ريمبلل لاقي "يأ ثنؤملاو ر دملا اهبف يوتسي . اهرهظ يأ اهاطم بكر هنأ ةلوعضم ىنممي ليف

 قدزرفلا )١(



 ةسداسلا ةديصقلا ۰۸

 بابحألا قّرقو ًةادفلا جت ا رهد بيرل لوقأ اذام )١0(
 ب َرَمَألا اذه ىوس ايم الو م2 مدس يع قلا ر 09

 هاقللأ هل اهانبسَع ىتح لا ن نع 2 لج دق يذلا اذه )١۴(

 اقول شنب ىت يڪ ارفنج ىّ نأ یر س نم (1)
 بارع وايل تارت  ىہلاو تافاف ةيئاتكلا بج (5)

 ةيطم اهذختا ةبادلا ىطتماو اياطخب لام هب ليف هنأ الیاف هلصأو ىلاض اياطملاو . “يطللاو اباطملا عججلاو يم

 كرمت يغتي نأ كل ب الو ای وط ارن شيف بيش نوكك نأ تئ اذا ( ینملا ) "”باقحالاو = اهكرو
 امهينوأ نک دوسألا رعشال ةبارغلاو ضيب ألا رمشال ةءاجلا رامتساف نامزلا ثداوح نم ضايبلا ىلا داوسلا نم
 بيشلا فصي رعاشلا لوق اذه وحنو كلذك

 ين ل تازو يف شع عشعو  قباد نب ارح شلا تيأر الو

 ی » ضیا ل و بيلا راب و ”بابشلا هبكارلاو هتينک هلال بارغاا وه تيبلا اذه يف ةياد نباو

 «“ ٌراقلا ضيبي و "بارغلا بيش
 ام ا ينومتقراف نم ًاَنَسَح ايش تقل ام لوقي حلا ىلا صيخلت يناثلا تيبلا يف ( ىنملا) ۳و »

 مهفرشأو كولملا ريخ كلما اذه نأ اك ءايشألا نسحأ متأ دارلاو رغألا كالا اذه ىوس ةراتخع اكلم تيقل
 ءامسألا ميم نأ ًاَنْيِسَح ىتح هنم أو لجأ وهف ذ ءاملألا نم هيلع لطب ام لک ( ىنمللا) و

 ايندلا يف ىضم نم ل اكن لجأ هنأل مسالا كلذ نم لجأ وهف هسا وه اک ارفعج هانوعد نإ ًالثم هل باقل

 رفعج ىمس تح طقف ارفعج ىمسإ نأ ىضري سيل نم يناثلا تيبلا يف رعاشلا لاق اذه لجألو * ”رفصج هسا نع

 نيتيضاملا نيتديصقلا يف لاق اع تيبلا اذه لبآَق . باّهولا

 “> يقلت ”ةيربلا يسم يلا لکو مكلشم ىح کاتا اهنا الا 1
 “اسا الكف تامرككلأ يف  ىرولا اهذخأي كنم كتاذ تافصَو

 « ابارعو » ىعملل لاح « تافدرتسم » و ۾« بئاتكلل » لاح « تافاغ » هلوق (بارعالا) هدد»

 « تاق درشم » هلوق ( ىنملا ) كفل يك آرا فذ ناو قدا نأ أس هنأ ( بيرغلا ) « دايجلل » لاح
 لقط لوق يف اك (یابسلا وأ ءاسنلا اهب دارأو تقدم نمت

 يلم جرصلا () كي حرفلا (4)  (لم ةدام) نالا (©) حاصلا (۴) مك جرصلا (0)



 %1 ةسداسلا ةديمفلا

 بات َموجثلا قر وأ بازل داش ءامئلا برص اتاكف (۱۷)
 ابسأ اهدي رم ينئتتو اهكالفأ ىلإ اأ لانا دق (0)

 احس باحتلا هلئامث تقسو افن عابس هب ايلا سبل )١9(
 با ةنم تيأرف هيك نم ىلا قرتسي نْرْلا بوم تاب دق (؟0)
 بار ات هِرْمَأ نم يار دق يأ الإ كاذ أ رذأ م(

 4 (اهريع ) ايبايسأ ( ساس با قلز ( بلا )

 ست ُثويفلاو ءاَوَدُع ىلع ةع شع مش دعب رتافدنرشلاب و
 ناسلا يراوجلاو متاغملل ”تاغاغلا * ةبئاتكلا هبهاوم نم لب طقف ةضفلاو ُبحَذلا هيهاوم نم سيل لوقي

 ةينألا ةديصقلا يف هلوق اذه وحنو برملا كايجلاو حولا رقإك ن لاو نيملا نسح و لاجلا يف نه ياللا

 ت ءاجیملا ىلا ”تايداعلاو ةقفاخ ”تاياكرلا هبهاوم نمو

 ايابق مقرو ء ءامسلا لثم مدارس یب هلأ لوقي بازلاب ًاروصق ینب حودملا نوكي نأ نكمي (ىملا) هحاب»

 اهتجہب و روصقلا ولع فصي . موجنلا لثم
 يتجاح يف نالف ىلا ًايبس يل تالف تلمج لوقت هريخ ىلا هب لصوت ديش لك بسلا (بیرفلا) هرم

 ريهز لاق امباوبآ ليقو اهيحاوتو اقر ليقو . اهيقارم ءامسلا بابسأو ًاقيرطو ةمي رذو ةلْضو يأ

 ني ءامسلا بابسأ مارولو هتلني ايانملا بابسأ باه نمو

 بابسالا هذه دعب بلطيسو اذهب ال هكلو ر تاومشلا كالفأ ىلا لوصوال ًاًقرطو عاد رذ لأن دق (ىنمملا)

 اهنم ىلعأ ةلزتم ىلا لوصولل يمشي هنم ةلزنم هل لّصحت الكلب دجلانم يح دنع قيال هنأ دوصقماو رح ابسأ

 يأ « يلامثب لمعأ نأ ياش نم سيل » ”لاقي لئامش اهو لجرلا ةقيلخ لامشلا ( بيرغلا ) «٠ه»
 ٠ ديبل لاق ىرسيلا ديلاب للا يعبط نم سيل

 “يلامش نم اهواي لئامت يتم نركتآ مو يوق رم
 دارآ (ینملا) قالخألا#ب ̂ رکي أ قئالخلا لومشم نالف لاقب و . هتطلاخعو هقالخأ يف يأ لئامثلا ركل جرو
 هدوجګ طم باحسلا هقالخأ تقسو هرونبآينم حابّصلا لعج هنأ دی رب راما «اباحس» لوق ين رخآلا ي باح تلاب

 ارطم باحسلاو ءوض حابصلا دافأ يذلا وه هلاك ارطام بباحسلاو ًاقرشُم 6 ُحابَّصلا نكي مل وه نكي ملول "يأ

 ةباحسلا ضلال باص دق لتس ىلا دلع نم لزنام لکو اعلا رسا ( (بيرغلا) و ۲۰»

 ديل (£) ۷۷ تافلملا (”) ۴چ حرسملا (۴) ۲٤ ليقط )١(



 ةسداسلا ةديسقلا 1١٠٠

 باًدَع هيلع طوس اهسأي نم ةقَحت لو قاطأ هلأ يابو 0

 ايم شي قُم رخلاو  اهجوم طتموت نإ يرفلا وهو (۲۳)

 بابن سوفنلا متتغاو بلا يف ىلا متنا هريغ مئازملا يضام (؟5)

 ةنزم نبا لالهال لاقي و ٍنرملا نم ةمطقلا ةن رملاو « نزلا بنك ارك نزلا نم هانيع » لاقي ءاملا وذو هُضَييأ

 ًةيانك« ةنزع نباب كلّهجوو ةنزي كدي هبشأ ام» لوقت ةنزملا هللا لزنأ لاق ٌةَرَطَملا اضيأ ًةنزملاو اهنم هجورلت
 «““باجُع يشل اذه نإ » ىلاعت هللا لاق بسلا دلح رواج ام مضل لاب باجمل - هيجو لامجو هئاخس نع

 انکو راجو ريكو ماو ماكو مك طوق لثم وهو راجع نم رثكأ ديدشنلاب “باّخعو بيحملا قوف وهو
 ( ض ) بارو - فيك يأ « اوم دب هللا هذه ين أ » وح فيك ی مج ةيماهقتسا انيه أو -
 ( ىنمملا) اهبارطضاو سفنلا قلق لصألا يف يهو ةمهتلاو كلشلا ةيرلاو ةبيرلا هيلا لصوأو بي رلا يف قوا امر

 هل وزن نم ُتْيأرف هدي نم دوُجبلا قرتسي هليل لوط ”رطملا ىضق لوقي رطلا .عوقو دش نم بلا رهط
 تيبلا يف ةنككآب ُدارلاو هيف تكس اذه لثم هلوزن يف بتل ام رد مل ثيحو آديدش ًباعإ ينج عام

 ريهز لوق مثهاشو ديلا

 ت اہشی ر نم هدب يفو ترط اھ ديلولا فک توام اذا ىتح

arr»رشب لاق هب راقو هب ملأ يأ ىنممي هب فاطو ۔يشلاب < فاطأ امأ ( بيرغلا )  
 305 بیسامیلا 'لاثمأ حراوک هصخشب فيطب ثْعش ةيبص وأ

 سلاو س ايل هقرط اذا هيلعو هب فاطأ ليقو «©“ تلال ميت مهب تنا د يري را لاقو

 رومألا قاسو « باذ طوس مهيلع "بص » زاج ا نمو ليفلا بيضفكه وح وأ روفضم ٍرْلِج نم هب برقی ام

 رک داو . هسأب باذع طوس ق ملو هنمیدتلا قرتساو ایل لز هلمانأ ةيأب يردأ الو (ىنعملا) دحاو طوسب
 هلوق نم ٌدوخأم باذع طوسو طوسلا لمحت يتلا اضيأ هلمانأ رك د هّنك نم ىدا قرتسا دق ”باحتلا نأ
 « ° باذع طوس كب ر مهيلع بصق » ىلاعت

er»رحبلا ملمع مهي صخو ءالل مظمم معلا لاو ةيبرطضاو رت ”وحبلا علا (بيرغلا )  

 جوم طسو ةباحسلا لخد نأل ( ىنا ) هجوم رثكو عفترا ابابغ حبلا بو  مالظلا ةّجل هل كلذكو

 ولمانأ دوج نيب ”لوخّدلا ةباحسلا ردي . مفترتو هجاومأ طلت را جاوم اهر ّنأل قرع ہیکل یا

ars»هيتلب ام لصألا يف وهو ملا وهل عجب وهو اهّريغ وأ تناك مارد اياطملا ىعْللا (بيرغلا )  

 ( ىنمملا ) ريثكلا ءيشلا يطمي ًاداوج ناك اذإ ىهللا هلطْسِمل هنأ لاقي اهب ' ةيطملا تهب حكرا ىف يف ڻحاطلا

 4چ نآرقلا (4) ٠٤۷ يريرملا (ه) ناسللا (4) ٤٠ يحز (*) ڳچ نآرفلا (؟) ا نآرفلا )١(



 1۹۱ ةسداسلا ةديصقلا

e (0؟) ياع نالا يف فَرصي رق  ىلتلا اذا “يجوعألاو هتأكف 
 يام ىّتسي اترو الو ال اذک ارغب ىرأ نأ سحا تثكام (5)

 ۴ بان دحب رس الل ءواتڪ ىلع قلأ اذإ ارو 90
 سد

 ًاباضغ نڪو يأ ام َنْيِْضَرَو أه دود تويللا يديأ هل تشرف (؟8)

 (نط]) اهرودخ ( فلا

 هءادعأ لقي هنأ ينمي كوالا نم هاريغ لمعي اك لاما * منتغي الو بهنلا يف سوفنلا متغي ”ةذفان ةدكّولا هثدارإ

 لما قعاشإو ألا ةماقإل لب لامل ال

 « ىّ » لثم ءرسيأ ىلع هريس يف دمتعا ٌريمبلا وأ سرقلا ىحتتا ل 290 وعلا ( بيرغلا ) «٠ه»
 1 سيقلا أرما لاق

 ٩ لظنح ةيالص وأ رسورع لادم ىلا اذإ هنم نينتملا ىلع نك

 ې «برح باهش نالف » مطوق حرش قبس دقو باها ھسرف هيبشتو رمقلاب ههيبشت يف عا ( ىنعلا)

 يهو رةباغ ثيل لاقي اهيف ام بي اهمنأل بيئاكتملا رجشلا ”تاذ ةجألا ةباغلا ( بيرغلا ) 0*4 و د»
 براضلا رهأألا وأ رق رقشلألاو تيككلا نيب ليلا نم وهو دسألا * در ولاو س ”تاباغو “باع عملاو لف ريدقت يف

 قوصلل هب يمس دلم بفوص وأ رمش لک ءابلا نوكسو ماللا رسكب هلابللاو هك رحم ُكَبلْلاو -- ةرفصلا ىلا

 باينألا صو - « دسألا ةدبل ا نم ن وه د لثل فو داب مَ ماللا سكب. دبللاو ضعي هضمب

 امضي دش اذإ اهتوص نانسألا ريرصو ٠ ”ريرص اط عمت تح ضعي اصب َقَحَس يأ ضعبب ام قرح
 ةباغ اهسبل يتلا هردو ادر ادسأ جودملا لمج ( ىنلا ) هب ةباتكلآ دنع هلوص ملا ”ريرص كلذكو ضعي

 جا ىلا ارظن ِنادتگ ناسناللو داتك لاب ءاجو ضعبب اهضعب باينألا حس وهو دسألا لمف هل رامتساو

 . كلذ ىلع هوم ًاقرفم هنم صوم “لک اواج مہناک راقم سأرلا طسو وهو قرفملل نولوقي اک

 د مرش وعو (ملص) هللا لوسر قراقم يف بيلا عه و ىلا رن ياك » اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح

 ةبئذلاو ٌدسألا شرتفاو ُهَطَسَب ًاشارفو اشرف ( ض - ن) «ينل شرف ( بيرغلا) ه«؟م»

 اتا ل ذو اهلع شبر هيعارذ

 “»ددصلا هتبل ضايب نأك هيدي 4 ناح سلا ىرت
 اضرب الو ارق ال دوجسلا يف هيعارذ طسبي نأ وهو عبسلا شارتفا نع ةولصلا يف ( ملص ) يبنلا ىهنو

 ناسللا (4) هج ةيابلا (4) لپ حرصلا (+) ۲۹ تاقلمملا (؟) بلا حرصلا )١(



 ةسداسلا ةديصقلا 1۲

 باص بالا برملا تاك ام هارب صو ةظئافح الو (؟9)
 الار

 باد رولا ُدحن اذ لجأ نف هئا بط ةاوفألا ةبّيط دق )۳١(
 اباَجِح هيلع يبق نم تدجول وداڌو ناحتما يلق نع قش ول (؟0)

2 

(e)بانل 22 للا هد نم ”ييشأف راع يجڙا كادت لبق ےک دق  

 ( دك ) ضراعلا ( ب ) (قل) ركذ ( فلا )

 لوألا عارصملا ( ىنملا ) ضرألا ىلع امهطسي و هيعارذ بلكلاو بثذلا شرةفب اكد جس اذإ ضرألا نم
 الإ و َدَسألا ةجأ ىنمم رذخ عج وهو « اهرودخ » باوصلا "لمل . سيح ىنمم ديفي ال هنأل هتح يف ٌدلوكَشم
 « ثريللا يديأ » هلوق ىنمم اف

 ك فكه ةمرط ينمي اي نأ بجي اهف ةيجلاو بضفلا يهو ةظيفح عج ظئاتملا ( بيرغلا ) »٠۹«

 یاس رت رح دو اا م 1 يهو . تك هع وأ كي وذ س مي بارق يذ راج وأ كنامرح نم

 ًاساّرءو ةسرامم هسرامو “«  هتظنحأ ةلك ينم "تردبف » ثيدحلا هنمو هبضغأ هظّنْحَأو ظئانملا لهأ مو
 .ةلوازماو ذخأملا نيه يأ سارملا لس وهو هتم امم يأ لمعلا سارع ينامي وهو هيف عّرّشو هاناعو ةلَواَرو هللاع

 ةظبفحو ةدجلو ةوق لهأ نم برملا تدع امل بّرسلا يف هلثم ٌدوجو الول ( ىنعملا ) سارملا بمص هدض ينو
 هدو هنأل ةظيفملا ةفص مهلع بلس مهف هدوجو الواو ةظيفح لأ ًاباعص برملا تراص هببسب يذلا وه ينعي

 مهنيب نم اه لاح
 ”باّذِلاو حضاو (ینملا) اهلك نانسألا مس ١ وه ليقو . ملا وهو ”رغث 2ث اهدحاو روغثلا ( بيرغلا) »۳٠«

 مامطلاو ربارشلا نم غاستسملا بلّيطلا وهو بذ عج

 يف بح تدجول يأ هيلع ًاباجح يلق ”تدجوأ هيف بح تنحتماو يلق تققشول ( ىنملا) هود

 يلق ءادي وس
 ۾ )تملا كك يجب يذلا مکر » یلامت هلق هنمو (ن) هاجز ىنمع ءاجرإ ٌهاَجْيَأ (بيرغلا) «ج»

 e 6ط ضرع اذه » یلامت هللا لاق يفألا يف ٌضرتمملا ةباحسلا ٌضراعلاو = هقوسي و هيجي يأ

 ءيشلا لئاخم م و ”رطمي نيأو دصقي نيأ هيلا رظن (ض) قريلا ماشو ةرم هيف قيقرلا باحسلا م جرب اق

 ريباوجلا نم قشنا بوثلا باهناو تعطقناو تفشكتا ةباحسلا تباجكاو - هل ةرظتتم هرصبب هوحن علطت

 ينمي ًامطقنم ًافشكتم ًاباحس ناک هادّن لبق هيلا ٌرظناو همتا تنك يذلا باحّسلا لوقي ( ىنعملا ) مطقلا وعو

 عطقنتو فشكتت يعف ءاّسلا بحس اأو ریتم الو فشككمي سیا هادن باس ل 3

 چچ نآرقلا (٭) ۔ ج نآرقلا (+ ) لج بلح ةيابنلا 6(



 نذل ١ ةسداسلا ةديصنلا

 ارس کف اهب راحبا ثشق امدمب كراع نع ُرُدْمُأ ثيلآ (۳۴)
 اباوبأ تحتك ءاملا تشج  امتاو كيلا ضرأ ينام م(
 باوا قاريلا شوت ىتس قا يبق لک َدْفَو يلوح یارو (۳)
 بانج ضايرلاو برت لاو اهب اتارضر رذلا ثشطو امرأ (۳)

 اڪرم تنسخ ىح ٠ لسي ةبطخ لك ایف ةشيتو (۳۷)

 مسقلايف ىلا فرح فذح زوجي و ٌردصأ ل تيلآ ريدقت يف « ُردصأ تيل د لوق ( بارعالا) «مجو

 هريظنو ادعاق حربا هللا نيه تلقق رعاشلا لوق يف اکو « فس 1 وب کت رتفت 9 هبات اولاك م ىلاعت هلوق يف اک

 مرح نب ثعاب لوق رخآلا

 اهالهو ابفصن ةليلردبلاو  ايناكم ءامسلا كمس نمو ينا
 هام ين هليع رظنتخ ابا ةيشلاذ مهنم شا تيا

 يرتحبلا لوق يف اك ال فرح رهظي دقو
 “نالا يلاطلا لئسأ الو ىودج ًامتلم يقاطلا دهجأ ال تيلأ

 راهنلا فصت هارت ام باَرَّشلاو قلا ُةَيلَألاو ةولّألاو . لح تاو ىلأتو ءاليإ ىلآ ( بيرقلا )

 ىتح ضرألا ىلع عفتريو راهتلا ير يف ىرُي يذلا لألا ريغ وهو ضْرألاب نصلي ءالاك حلا دادتتا نم
 ةقيق ةقيقح هل ايف بارشلاك هل ةقيقح ال ايف ”بارّسلاو . ءامسلاو ضرألا نيب هناك يصي

 نأ ينهي اهباوبأ يل ْتَحَيف ياس يه لب ضرأب تسيل كيلإ ي يتبق يلا ٌضرألا ( ىلا ) «ء»
 يتلرنم تصفر اهنأأل_باوبألا رقحّشتملا ءامسلا ةلزنمم يل بازلا ضرأ

 هلوقك ىصَحلا نم قَد ام ضارضترلا ( بيرغلا ) «۳۷ و مج و مهد
 “فاصلا ريدغلا ضارضر نيعلل اپ اک يلا ءادلا هل ودبي

 برق ام أ هاننلا ”يانجلاو س لت الو كترحتت يأ ضرألا هجو ىلع ُضرضرتي ةراجحلا اضيأ وهو

 يف ؟بانجلاو . هُييِدَجَو بانجلا بيصخ نالفو موقلا بانج بَصْخَأ لاقي بجا حلاو موقلا لمع نم

 اوصخو ةيدابلا ناك م ”بارعألاو ٌيضاو ( ىنعلا ) > لاو - بتَحلاو بنام لاك ةيحاّتلا لالا

 حولا ةيالو تحن ناك ”باتزلاو . رضحلا لهأ ناسل نم حصفأ مال نال رك لاب

 < حرصلا (*) برقا (4) ۲۹۷ يرتسبلا 5 14 ةساحلا 0 د دع نآرفلا 0

CA? 



 _ ةسداسلا ؛ ةديصقلا 448

 (فلا)

 باقر كليإ تدم ثق ةداقنُم اهضزأ لجأ تيارو (؟8)
 0-2 ر 7 5

 باش كسب لاوع نم هب اذإف ايشا اييف رهّدلل ام تلأسو (۳۹)
a5 5 مث 2 ےس سا مع  ue 

 ايازخالا كموقب يتلا مزه هلو َرونثلا كب مامإلا دس (5+)
ref 2صا هر 00 . . ملم سل  

 اوس تلقل مڪر ىلخت ل ضييْلا تافهزلا نإ تلق ول )١(
 n“ > و ا هو وج هو

 باَصِنَو ةَمْوُرَأ فيرتلا غ اذإ ني نم ناجنتلا وُوَذ منا (40
e *عدو عب رو  a1 ۾  raa 

 اباجح امل اوناكص امل أطلق 'مكروصق كلولملا اهم لثتم نإ (5*؟)

 (طاس ماس دک قل) (ت) (خلاد بز اليخ ( فلا )
 2( س سا س ےک س نر مروصق سیپ نانادع 2(ج)

 ( ىتمملا ) رهدلا نم لاح « ابيتأ » و ةأجافم فرح يناثلا عارصملا يف « اذإ » ( بارعالا ) م9 و ۸د
 كلذك هريص دق كندش لوه ّنأ لالا يف تف بيشأ نامزلا هب راص يذلا ببسلا نع ًابُيعتم تلأسو
 ةتكوش بعضو وتّدش رادكلأ نع ”ةيانك نامزلا بيشو

«e»مهف مُهاعأو مهم واق تاک اشت موق لگو سانا" ةعامج وهو بح عمج بازحألا ( ىنملا )  
 3 رخ نا يفو م 993نوبلاسغلا م هلا ب برح ناك » زيزعلا لي رثتلا ينو اصعب ميش قلي ْمَل ْنِإَو ةبارحأ

 اونمآ نيذلا اهيأ اي » یلامت هللا لوق هنمو قدنحلا ةوزغ يه بازحألا ة ةورغو « “"ناطيشلا بح كثلوأ »
 لئابقلان ع ةرابع بازحألاف « هوَ مل ادونُجو امير مهيلع انلسرأف دونج كتءاج ْذِإ مكيلع هللا ةمسن اوركذا

 ابصلا حر ماع هلل سرأف يثك دع يف واكو ( ملص )هلل لوسر برك. دولا نافطخو شب قزم ةمصحلا
 بارحألا مهب لثم يلع فا ينإ موق اي د ىرخأ ةيآ ينو “ اه © ةنس يف كلذو مهتكلهأف ةيتاش ةليل يف

 « هدحو ”بازحألا مزهو هدبع نصل يذلا » ءاعدلا يقو م0*6دوشو داعو حو موق بأد لثم

 فهرم وهف هادح ققرو هددح يأ ىت هفهرأو اقر ( ن) ٌفيسلا فهر ( بيرغلا) «4و 5و
 فيعر وهف فطلو قَد ًامهرو ةفاهر ( ك ) ءيثلا فْمَرو « لوقأ امل كنهذ برع فعزأ » لاقيو

 ةمورك أ تاذ رقت » لاق بسحلا رامتش و مور حلاو ة ةرجشلا لص اهّيضو ةزمطا_ حتي ةمورألاو

 قدص باصن ىلإ عجري نالف لاقي بصتْلا كلذكو هلوأو هلأ ءيش لك ةباصتو س » قمورأ بيطأ نم

 هيلا عجرت يذلا اهثيرمو اهنيْنم سمشلا ةبباصنو مجرما اضيأ ”باصّتلاو هدتعمو هتبنم هَلصأو قدص بنمو

 اهدي لف اهعبت تق چرا لاو هعاطأو هلاثم ىلع لمعو هاذتحا هرم أ لثتماو

 مهاب نآرغلا (0) کچ تألا نبا (4) كك نآرفلا («) ج نآرقلا (؟) چ نآرفلا (0)



 اباَهَدَو ةهَج اهوشلوا ىتلا سّرفلا ةعيير نركشن "لَه (15)
 باج ةد قا اكلت رمح ئم هارخلا دمحم وأ (عه) 0 س 3 -_ - . تا.

a را 3 52 5 2 ٣ 

 انآ مياتنأ ني بقلب رتن دیس لک ختم مآ (۷

 اماسنألا حَتَم فيكف تمل ىلا َرتيلا هله محنم ېک (۷)

 اياهسإلاو باسنطإلا متقلبف صو قطان تيصاف مق (58)

 (اهريع) اپرا (ط) ( ب ) ( اهريع ) يتلا «ط) ( فلا )

 (اهريع) اباج الا ( جك ) (د) (جل لسا س بز ىرتت ( ج )

 رازن نب ةعيب ر يهو سانجالا فاضت اه وفاضأو ةليمق وبأ سَرَملا ةعيبر ( بيرغلا) «٦٤و٤هو٤٤» 1 هرم يح يس نك ل حك سر :
 صم يف بذل هوخأ يلطغأو ليما هيبأ لام نم يطع هنأل سرلا ةعبب ر يمس اإ و ناندع نب دعم نب 52 5 50 8 . ع ملا مع ا 3 5

 اذإ ( ن ) شيلا ٌريمألا داق نم شيملا سير وهو دئاق مج ةداقلاو -- كي رحتلاب يَيَر هبلا ةبسنلاو .ارخلا
MU ad i 0200ا  

 نيتيئاج حودملا ناركشت رضمو ةعبب ر يتايبق نأك حدملا يف ةغلابم اذه هلوق يف ( ىنمملا ) مه ًاسيئر ناک

 كلذكو ببسلا كلذب بسنلا فرش اهاطعأ يأ امِهَحنَم هنأل اميل دن نم هنوك ببسب ةلاح لکي ف يأ نيتبهاذو
 3 0 هه -ِ . 2

 « اهومشلوأ » هلوقل ياشلا لوعقما نأ ْملْغاَو حودمملا بست نم هب'رق ببسب ًاقيرش ريصي رشعم دس هلك

 بسنلا فرش وهو فوذع

 الو ضام هنم ليتي ال طقف رمألل ةلك يددغاو ينبُسْحا يأ اذك تلمف يِبَع ( بارعالا) «40»

 انك تلمف يلا به لاقي الو َنْبَه اب يه اوبه اَ ابك هنيرصت يف لوقت تملا اذه يف لقسم

 تيم مرد فال“ ةرشع هيف سیکل يقو مرد فال ةرشع يهو رب عج تاَرَدبلاو ٌرَدبلا ( بيرغلا )

 نكلو اهفرعت يتلا مارتلا سايك أ ءاطعإ ىلع متردق كأ لسن ( ىنمللا ) مف اذإ اهلج يهو ةلحَسلا ةد
 باسنالا ءاطعإ ىلع متردق فيك

 هيف یم هوادع يف أو مذ وأ ناك ادم هبف دهتجاو ملا فصولا يف تطأ ( بيرغلا) ه«غم»

 قدارس هب دلي ليوط لبح وهو بنطلا نم ذوخأم وهو دحأ لكل حاملا نك بنطملاو ةغلابمو داهتجاب
 يف لاطأ لج لا بياو يناعملا لع يف باب ةاواسملاو زاجيالاو بانطألا ينو بانطأ عجللاو دتولا وأ تيبلا

 هلوق يف اك دان يئاثلاو ءاملا حتفب يسجْسُمو بهم وهف « بانطإو ةبباهسإ همالكيف » لاقي مالكلا
A: 0 8 - 528 5 ج 6  

 لک لمجي مكوق ( ىنعلا ) ةمساولا ضرألا وهو بهسلا نم هلصأو ًاضيأ همالك ب هسأ لاقيو مم لیس



 ةسداسلا ةديصقلا ۱1

 فلآ ر م اس ۰

 ا مام ذي يل يسم ايعا ادت نم تق اسْجَأ مقرف وا تمسقأ (49)
 اادآلو قالخألا تك ب تست رايرتلا قاطو نأ ولو (50)

 زال هلاصخم هلايا الو تهب هلأ يل ادهاش اي )0١(

 امم عذاو رأل عاطم ئاك  ىررلا ىقذُم ىتأ يلا هذه كل (ه0

 ( طس جک ) عداف مث اعاطم ( ج ) سانلأ ( حمس سب ماكو دلا ( حس سا سو سالا قل ) هذ

 نم لوقلا يف ابل هبي ام تصب توغلت يأ مريغل لوقلا يف هلا قفلابملا ماقم ٌموقي کشو ًايماص قطا

 : ايداع نب لآومس لوق اذه نم بي رقو مريغ
 “لوقت نيح لوقلا َنوركتي الو موق سانلا ىلع انْنِش نإ رکننو

 مهب واق نع هح لاز تام اذاف سالا عيج يي اح ماد ام َناسنالا نأ مولعلا نم ( ىنملا) «غو»

 نيبوبح نبت ًاضيأ كتوم دعب مت تأ نكلو

 لزنم كب ابن اذإ و » لاق هشارف كلذكو ةرارق هب دجي ملو هقفاَوي مل هلرنم هب آيت (بيرغلا) «50»

 « بانل شارفلا نع ينج نإ » سيقلا ؤرما لاق هيلع نئمطي ل شارفلا نع هيج ابتو « لوحتف

 لهآ نيب قاب کک ناک ۃرخآا یل ایندلانم متقتناو مم ول يآ مكه ل دالبلا راطقأ ناول ( ىلا )

 بدألا بتكيف اب ايقاب وذ ناكل ىنعملا نوكي نأ كي مهم واک يف نونكاس ين أك ب ادآلاو ۽ قالخألا

 : يرعلا لوق اذه وحنو
 رسل او بتكلا آ لاج تاملادسب مو ةايحلا يف اوناكضرألا يذ لاج

 لاق ماكل قي د ةنسح ٍةَسَح قالخأ له تأل ؛ کاج تتامولو تو ال SE ٌدارملاو

 يلاتلا تيبلا يف

 ىلإ يمت هيفو كلم مأ شب وه له كلا يف آرب هاري يذلا قوت ٌةدومحلا هلاصخ (ىنمللا) ههؤ»

 م مرک للم الإ اذه نإ ارش غر اذه ام هلل َشاح نو » فسوي ةروس يف زيزعلا لیتا يف ءاج ام

doYDيرعزألا لق هور يأ هجم تجرح لاق خورا يو لب رجم عج جا ,(بيرغلا)  

 م يأ هب تقم لك لأ يارعأ نس ی سلخ بقا

 يلع نآرفلا (*) | پاپ يرملا (0) مم ةساجلا (١ر



 ¥11 ةسداسلا ةديصقلا

 اط يح نأ كيس افك لات نأ ليلا يف نكت ۾ ول (9)

 إب ( بيلا َتْلَحَد دَقَلَف | اهجنَرو نونظلا ونَع تجرح نئلو (ه)

 اًباتكح صاصقلا يف لّ ىتح ىلا كنك لع كرات هللا ام (هه)
 «(فلا )

 ارس نک اهب راحبلا سسق يتإ كراع نم بجىتلا سيل (ه5)
 اَباَسِح َتْبَعَو ام ىَصْحَأ ناك نإ ةقباس وه يذلا رّدقلا نم نك (ه۷)

 س ) 1

 هم هلم يلي ملا هنأل عاملا كل ثترصتخا ينإ (8)

 بيتثلاو ثلاثلا تيبلا يف قسم دق هنأل ةديسنلا هذع يف رركت دق عارملا ادع نأ لما (ىلا)
 ( مي دس سي دس م) يمکی مل( ت )

 ةرواحم ٌةَرواحو . « باو رب مل » هنمو هدر ةر ہباوجلا َراحأو للا (بیرغلا) «هع»
 : مامت يبأ لوق وعن اذه ( ىمملا ) مالكلا همجارو هب واج ا اراوحو

 بسللاو دلا نيب ٌدَحلا هدح يف : بعكلآ نم ءانإ قدصأ قتلا

 لو كشلا هالج ٤ ننوت يف فئاحصلا د ةوسال حاصلا ضي

 احر » ىلاعت هلوق هنمو ةقذق نظلا مْجرَو ناب ملكت اجر ( ن ) لجراا مج (بيرغلا) «هغ»

 بيفلاب كنع ٌناوقألو كنرجعأل يأ “كتم: أَ هلوق هنمو نيقي ريغ نرع عجرم مالكو «" 7بيغلاب

 ردقي ال ( ىنعلا ) روبقلا ىلع ةعوبجلا ةراجملا ماجر كي رحتلاب مَجَرلاو ةراجحلاب مجرا لصأو ةَ ام

 بوبفلا نم بغ کل اط تا م طع نأ ثحأ
 هيفي“ ام لصألا يف وهو مضلاب ةو مج وهو اهريغ وأ تناك مارد اياطملا ىعللا ( بيرغلا ) «هه»

 ( ىنمملا ) ريثكلا ءيشلا يطمي ًاداوج ناك اذإ ىهألا داطممل هنأ لاقي اهب ةيطملا تيبشَف ىحرلا ف يف ”نحاطلا

 كرتي ال هّشلاو همضوم ريغ يف ءيشلا ؛ عضو لصألا يف لظلا نأل اهتملظ كناك باس ريغب لاومألا تيطعأ

 ملا اذه صاصق حرشي ام ماكتسألا نم لين ىتح اذه كالظ

 ةلرتع اهنأل يالا رحب نع اهاوس ام ةقوفت هنأ واو كاياطع راحب نم سا ال ( ىنمملا ) «ه۷ و هدد

 ىلع ردق نیک نيبم باتك يف ءيش هزكى مخ يدل هللا ردت نم بأ نكلو كراحب ةلباقم يف بارسلا

 . اهءاصحإ ىلع ثحأ رقي الف باسحلا دح توفت كاياطع نأ ىنمملا لصاحو اياطملا نم تبهو ام ءاصحإ

 انم نيافاو ثلاثا تيبل يف قبس دق أل ةديصقلا هذه يف رك دق لوألا تيب نم يناثلا عرصلل نأ عو

 O8 م ددر زز ملوق هنمو مو كرتو موب 7 غ (ن) موقلا نع بغ (بيرغلا ) « هدد

 دئارفلا (0) 4+ نآرفلا () چ نآرقلا () ماتوا (0) لح حرسلا )١(



۱1Aةسداسلا ةديصقلا  

 ؛فلار

 ااََأ كيف لاقي لزا أ هتوف كتأر جنت يف ُنذلاو (ه9)

 بارلا اوُرَوَسَت نيح ملاك يلو كي يف بارحلا يذك يبه (10)

 اباتأو تار يلْبَق رح دق ولأ هظعأ هيفو بيبا انف (11)
 يم تس ماس فك ) ىلطلاو ( فلاذ ١ مطلاو ( بلا ١

 هثبقاع هتبخمو رمألا بمحو نيلب موي لك ر تأت مل بالا وتسعأو كلا هتكرتو ًاموي هتذخأ ًابابعإ ی دخلا ُهَنعَأو

 ن 'عيطتسأ ال ين أال كل يحدم ينيغشي ال ( ىنعلا ) « ىلا موقلا مح حا حاصلا بع » نولوقي هرخاو

 رخآ هکر و ًاموب ةئدشنأو هئرصتخا كلذلف كئأش بلح كحدمأ

 مث هح ءادإ نع ت تارّصق ينأل ًاينذم تنك ٌةلجأو هنم لبعأ تنأ رد كتحدم نأ ( ىملا) «هذ»

 كحدم يف يص هلآ هيف لاقي سانلا نم دحأ سيل لاق

Ng»مهسلاجم ليئارس | يب بي راحو مهمتجو سانلا سلجم بارلاو ١ ينبه ( بيرغلا )  

 ثيدح يفو هردص دحسملا بارو ةلبقلا ًاضيأ بارحلاو . ةولصلل ايف نوممتجي وأ امف نوسلجي اوناك يتلا
 جويل لع ختي و سلجلا ردص يف لهي نأ س نكي يأ ی رال رکی ناك هنأ هنع هللا يضر سنا

 اوس ممحلاو ةنيدملاب فوطي لاح ٌراوُسلاو . هيلا ترسو طلاع هيلا ثدرّوستا لاقي هيلع دص ًطئاخلا روستو

 ( ىلا + يرتقي يأ ناسنالا هب ىسأتي ام يهو ةودقلا رك و مضلاب ٌةولسألاو 6#" ”مصخلاو  ٌناَرْيِسَو

 َعِرْفَف دؤاد ىلع اولخد ذإ بارحلا اورتوست ذإ رمصالا وين كلثا لهو » ىلاصت هلوق ىلا ححيملت اذه يف
 نإ طارصلا ءاوس ىلا اندْهأو طلو الو قملاب اني مکحاف ضمب ىلع انصب یب ندصخ فت ال اولاق مهنم

 لاؤسب ككل دقل لاق باطما يف ينو هيك أ لاق ةدحاو "ةجسن يلو ةجسن نوم وست و مست هل يخ اذه

 ليلقو تالاصلا اوامعو اونمآ نيذلا الإ ضعب ىلع اهضعب يغبيل ءاطلخلا ن نم ًاريثك ناو هجاعت ىلا كتتجست

 « 2ام نحو قل زل اندنع هل نأو كلذ هل انرفغف بانو اک ار رخو هب ر رفغتساف انك اأ واد نظو مام

 نم عقوام ىلع مالسلا هيلع دؤاد هيبنتل نيمصخلا تسب ىلامت هللا نأ مد الكلا اذه ريسفت يف نورس رک دقو

 داع مل تناكو هتبجمأ اذا اهُجو زتيف هتأرما نع هل لزني نأ ًاضعب مهظعب لأسي ناك د واد نامز لها نأ كلذو

 أ قفتاف . كلذ لث نيرجابملا نوساوب اوناكراصنألا نأ انيور دقو . اهوداتعا دق كلذب ةاساوملا يف

 يهو اهجتو راف لمفف هدري نأ ايحتساق اهنع هل لوزنلا هلأسف ااف ای روا هل لاقي لجر ةأرما ىلع تسقو دؤاد

 نأ كل يغني نكي مل كءاسن ةرثكو كنأش ربكو كتبترم عافتراو كتلزنم مظع عم كنأ هل ليقف نميلس مأ

 چ تارقلا )٤( چاچ حرصلا (۳) 1 مج ةياهلا 4؟) چاپ حرصلا )١(



 84 || | يلع نإ رغج بطاخي لاقو 0

 هتمدانم سلجم يف رضح دقو يبسلدنألا يلع نب رفعج بطاخي لاقو

 بدأ بيدألاو كيش الإ سلع يف متجت مل ةشو(١)

 بيرت نڪو نيمتاّقاو سجل نم ةتشيار يف ُدْرَولا(؟)
 بيت موا نيل تدب ا5 َضيْئاَو اَذ رقماو اَذ ناف (؟)
 يقر لاد َنأكو قشم 2 اد نكي ىا اته نا (€)

 (ضيأ لاقو
 ج ۴ 5-5 ا س ےس ےس

 تاقطات شلاب ةن َنُع ثارفز اهثحت تابع )١(

 ( قل) يح هامح اذا بحلا نول هناك يك دلا سملا سجرللاو س : تيباا اذه دمي ( فلا )

 ام ىلع ريصلاو كسفن رتو كاوه ةيلاغم كيلع بجاولا ناك لب لو رنلا ةدحاو ةأرما الإ هل سيل ًالجر لأست

 نمؤملا هيخأ ةبطخ يلع بطخ نأ هبنذ ناكف الأ رتا دؤاد اهبطخ مث ای روا اهبَطَح ليقو . هب تنحتما

 ههّتنف اهب لخدو اھج وتو اهريغ هل سيل لجر ٌةأرما بلطو ةأرما نوعستو حست هل ناكل يق . هئاسن ةرثك عم

 يف ن هنأ هيبشنلا هجو مصختاب مالو مالسلا هيلع دؤادب هفت هش دقق "اح نبا اأو .©0هئاطخ ىلع هلا

 هون مهن اكف حدملا وح مكي ل هنأ اولاق مالو نظلا اذه يف أطخأ دقق حودمملا حدم وح ىدأ هنأ هسقن
 هئاطقن هبثتا نيح داد لف ا باتو هبنذ نم عجر دقق هلاطح ىلع

 برأ (س) ءيشلاب بروا ةباراو ب وإ (ك ) برأ نم ر لقاعلا بيرألا ( بيرلا ) «غوطو و

 برعم يس راف رْفصأ رر هل نيعألا هب هّبشت نيحاي رلا نم تبن سجرتلاو اريصب ًارهام هسيف راصو هب برد

 ىثعألا لاق برملا مالكي ف ىرج دق برعم ”يسراف ضييأ ثرهز هل نيحاي رلا نم تبن نيمسايلاو 8

 نيد نجد لك يف انحيصي ٠ سجرنو خيمسايلاو رهو
 ضيبأ هنوكل ًابيقر َنيمايلا لمجو رمصأ هنوكل ًاقشاع سجرفلاو رمحأ هنوكل ًاقشعم درولا لَم ( ىلا )

 , ساون وبأ لاق ناسأر اه سآ ةقرو يه يلوصلا لاق « ةنشمار » هلوقو
 ©©اعاباطم انئاذآ حظت ٠ ال نيحتني شماور اهل

 يرتحبلا لاق ةغلاسلل « قشمم » هلوق يف ديدشتلاو “ الغلا لهأ مب هل هلمجأو ءاحصنلا مالكي ف عقو دقو

 "الصوب نأ شاملو هرجه نع | يورعدي نأ شمل يجست ال
J) «a1»ىلع هتحو س علا بلع ليقو ضي نأ لبق ملا يهو ة ةربع عج تاريعلا ( بيرغلا  

 کو ١ ساونا يأ ناود يف رعشلا اذه دجوب ال (۳) ۲١١ ىمعالا (۲) باثكلا )ا
 +١2 يرتحبلا (ه) ۹٤ ليلغلا ءافش (4) ۹٩ هباتك يف هب لثمت دق ليلغلا ءاغش



 اضيأ لاقو 1

 ْتاَسْنُم ىوقملا ىلإ اولو يع دي ةقاطأ ذإ ةو (۲)

 تابكتلا اهشيرت ماب هاقهّرف ةفطع حلا َفْطَع (؟)
 تارت اهبوُشَت تاق يلايآلف عَ ال بسلا اأ )٤(

 اتو ةقلأ مالا اذكحو وابو ةكّمُسم حلا اذكو (ه)

 نم سّقتلا 'باعيتسا ليقو سنا نم دعب نتا ٌةرف لاو - هيلع لج يأ هيلع هّضح هثحتساو ( ن) رمألا
 « هنع » يف ريمضلا ( ىنملا ) هاَّنِإ هدم دعب همن جرخأ اريفزو ارفز (ض) الف رفَرَو نزحلاو منلا ةدش

 هب بم وه امع ارتست : يأ هنع لالا ناسلب قطنت هتارقز اهب يتآت يتلا قشاعلا غومد لوي ٍقشاعلا ىلا جار

 نع هب ريع مالكم اقم جاق هتاکق هرمأ رهاوظ نم هتیفیکو أ ٠ ءيثلا ةلاح ىلع لد ام لاخلا ناسلو قشملا نم

 اذكب لاملا نا است نولوقب ٠ مالك ىلا همم "رقت ملف هلاح

 ین يم ليقو . بحسمتلاو حدملا ىنعمي ٌلاقيو ٠ . موتو ہت کو ( بارعالا) « ۲ »

 . امو هلل همزلأ تلق کاک لف رامضاب هبصنو ءادتبالا ىلع ةمفرو هل اوو يذل ځو لاقي « ليو 2

 قرم نيسب و ةر اهب و رع مالي و ةر ءا تصوف « يو » هلصأ ليق . ةحيوو ايز حيو ًاضيأ لوقتو

 نود وهو ملا رسكلأب اولا ( بي رغلا )خي وو سي وو سی وو يوو لي وو يو ليقف ةرم ءا و رم ءا و

 « دونبلاو مالعألا نود يهو ٌدراطملا ةيرلألاو » يرعوجلا لاقو خلا دوغ ىلا دستو ی ولت بوث ةقش وعو ةيارلا

 هثماق توتسا لجرلا تاصنأو ولأ عجلاو ةجاحلا دنع الإ شتي الف ربك يولي” هنأل ءاول هاوللا يبو

 رعاشلا لاق هّيابش لبتقا هناك ءانحتالا دس

 VEG وق مث الوح نيستو اهشاع هديته ناهد نبا رصنو

 ةقئامملا ىلع هقوشمم هقفاوو ىوملا يف عقو نيح هل ليو (ىنعلا )
 ؟لرمع نالف كنو ةبيصلا ةكشلاو س شي را هيلع قزلا (ض) مهسلا شار ( بيرغلا ) 4" »

 ةت هباصأ االف رھا گو ”بوكتس وف کک هتباصأ
 يأ بص لجرو ءيثلاب ٌديدشلا واو ىَوَللا هكر يهو ةبابّصلا وذ ٌيّصلا (بيرغلا) « هو 4 »

 ثتؤمللو فخ ال هانعم لوهجلا ىلع ءانبلاب عر الو هب فلك ةبابص ( س) هيلا ةبّصو ”قاتشم "شاع
 : يسام لا لوق هنمو يعارت ال

 تيارت ال شابو لاطسألا نع امص ترا دقو امل لوق

 4ع ةساجلا (+) جالا 20١



 ۹۱ يلع نب يحيل فيس فصو يف لاتو

 يلع نب يحيل فيس فصو يف لاقو
 .٠ 3 ما بعل ل يس . و

 تيلصإ نيدلا زعم ر قح نود نم طرع قارا بتراتلك ضي أَو ) ۷(

 تيرفع ريغ يني سيل ةبكوكو اهلاط يغ ينبت سيل هيم (؟)

 هب الإ ! ترش ام يأ كيج الإ ينعار امو . دمتم مزال وه عارف ُهَعَرْفَأ اذإ (ن) الالف نالف عار نم
 عملا م حضوم ءارلا مشب عوٌراو رمألا ةأجافم يف ٌلمعتسي مالك و هو . كلذ ًالإ يعور باصأ ام لاق هلاك

 الإ ةع "رق نم امو . مغو رورس يأ ځو حرف لإ اينّدلا ام لوقت معلا ةحرتلاو س داوس 2 بلقلا نم

 ڪرت اهدع و

CaNفيسلا طرتخا ( بيرغلا ) « بر م ینمی هلبق واولاب ر رور « ضيبا » هلوق ( بارعالا )  

 ليقصلا فيلا ُتلَصْنْلاو تيلطالاو - ًراذتجا ةرجشلا نع ءاحللاو قولا عازتنا طارتتلاو هد هد نم هلتسا

 منار شتم حير جئاوملا يف ضام يأ تالو و ةتلصتُمو يلطإ اجر هنمو . ةبيرصلا يف يال
 سالا نم تي رفملاو هلم وبف هدمغ نم هدترج ةّميس تلصاو ريغلا قبسو اًداج ىبعم هودع اوأ هريس يف

 ليزنتلا يفو . عامنا تيرفن ةتسيرفع جرو ءاعّدو كبح نم هرعأ يف دفانلا سيئرلا وئافلا نيطايشلاو نجلاو

 يذلا نطيشنلا يوقلا تي رفعلاو ةيترفعلا يرشمعإلا لاق « "هب كيث انا "نجلا نم تمي رفع لاق » زيزعلا

 ةغلابملا هيف ءاهاو ةّمؤارشب + قاملالل ةَ رفع يف ءايلاو بارتلا اظ وهو معلا ملا هب برضي يأ هت "رق رف

 اهنم ”لكشتي ام وأ اهّتلمش يهو رانلا ناسل نم وأم قربلا ناسل ( ىنملل ) ليدنقب قاحلالل تي رفع يف ءاتلاو
 هلض يف هناك هللا نيدل زملا تح ةياه ىبحي هدكرج دق قرا ناسلكر عمال فيس بر لوقي نادللا لك ىلع

 يتلا ىلع كوكل نقلي ارو رام ودع ىلع الإ ضقني ال صنم 8 کرک أ هبلطي نمألإ طی ال اتوم

 ةتبتأك ةتطللا فط "نم الإ » ىلامت هلوقك ناطيشلا ىلع ىب يذلا باهشلاب ههتش كلذ لجألو
 « قاب اہش

 چال نآرقلا (2«) چچ نآرفلا )١(



 ةيهاسلا ةديصقلا اذهب

 4 ةساسلا ةديصقلا ¥

 يسادنألا يلع نب رفمج حدي لاقو

 : ا 17
 تفان كفرط ظْحَل يف دفاع ْنَمَو تباع كح قوف نالو نمل )١(

 تكاق كريغ دبملل ضقت نمو رع كريغ رجهلا يف ندم نمو (۲)
 ثعاب هينيع نيب اتيت تيأر  هنوفحي ىضآلا لام اذا يلم (؟)

 2 مب س سب س مد همز رجس ( فلآ )

 قوعلا نجح نم سأرلا ةفطعنملا اصعاا وهو نجما ماللاو داّصلا حمتنب ناجلاوّصلا ( بيرغلا) 6« ١

 يفو .؟"2ءاحلاب ؟رككم يجألا برضلا ”ثكأ چو انکو ٠ ةمجسلا ن ناكك ایف هاهو ةجلاوص عجلاو + اذا

 «ناگوچ» هلصأ هير لا نم 15 وهو :باودلا ىلع ٌةَركلآ اهب برضو اهفرط فط اصع نا وصلا بيذبتلا
 خلاك و ه هو ثريسيلا ٌقاصلا وهو ةيقرلا دنع هيلع مَ وأ ةدقعلا يف يتاراا تس نم ثفاتلاو س ةيسرافلاب

 رحاوسلا رش نم يأ « ؟"”ّقنلا يف تاثاقتلا رَ نمو » یلامت هأوق هنمو م رس ًانالف ََقَنو ٍلْفَتلا نم لقأو
 يذلا ٌراذعلا ثم سعت د نمل ( ىنعملا ) سوفنلا رش نم هانعم ليقو اهيلع “ناقتي 5 طويخ يف ادق َندَقْ ءاستلا نم

 هيلع اهر ظن مَ نم هرکس حسا كنیع يف نلعج يذل اذ نمو كد قوف داك يف نام وتملك رح
 َقرآَمملا َلَمَج . كاوس دهملل صقانب ذحأ سيلو كاوس قارفلا يف بنذم ٌدَحَأ سيل ( ىنملا) « ۲ »

 قشاعلا دنع ةبسنذ وهو قارفلا ثدحي هنأل ًاتذم

 ىنأ شايلم وأ كلام نم ٌروصقم كلل مهطعب مب لاق دحاو ىمع ككاو كالاملاو كيلملا ( ىنعلا) « م »

 اذا يلقل "کام يه لوقي قنألاو رسل لع ب نختار سنا تا لل دب رمو كالا

 لق كلذك ةبيبحلا نأل وأ ة ةتيمم المج ثيح طل تيبلا يفو يتتيُت “يلع طحت اذاو يني ينع ىلع

 اير اهتويع ىضرلا لاما اذا كلام يه لاق كلذ لجألو هييحت يأ ةر حلا نع ئضرت نك ار

 ساون يبا لوق يف اک ةداضتلا تافصلاب ادبأ فصوب قوشمملاو ةثعاب اهنيع نيب ةن

 > ماب و لاصولاب يحي و تيم  كعابم ندم نفل ا ضي رم يح

 )١( ساون وپا (٭) دیک نارفلا (0) نسخا ۲۸۲



 1 ةمباسلا ةديسقلا

 فلآ

 بال بلقلا ماع ام انآ الو دعم نكمل ىلا ترويع (:)
 تلاثو تراث نامطألا للك يفَو ًادحاو َردبلا ةليللا يراس سا )6(

 تاق يهو لمّا بْنُكَو ىت ائاوم يهو نابلا بطقب تيرس )٩(
 ( قل ) نكرس (ب) نکلمش ( فلا )

 «يشلا رماخو س انبه َكَتَبْلَأ ام لوقت موقي يأ بلي هلمج هتبلأو ناكلاب تيل ( بيرغلا) « 4 »

 8 ةمرلا وذ لاق لحد ُسألا يلق اخو هطلاخ رخآلا

 تت رادلا ءاودَع ىلع اهتم ُهَرَماَحَو اهاركذب داؤفلا حا

 كلذ نع همني ال يبلق يف قان وه لب همضوم يف ےقم ريغ "نكس نالا يراوملا نويع اي ( ملل )
 لازأ الف نكتب نم يلق لخد اجت ةدحاو ةلاح ىلع 3 انأ تسل "يأ يمضوم يف مزج ًاضيأ انأ تسلو . يش
 هیس ًايرطضُم

 ممجو نئامظو خرمطو هر نط عجلاو ال مأ ةأرما هيف جدولا ةنيمظلاو کلا ( بي رقلا) «ه»

 اهم ريسيإ يأ اهب نمظي لجرلا نأل هنأرعا يأ « نالف ةنيمظ يه » لوقت ةجوزلا ةنيمظلاو تانمأو نا عجل

 ىنعملا يف ٌعّدْيَأ دقلو نملاججو نهنسمل رودبلاب جداوملايف كارما نهب يرست يتلا يراوجلا هّبش ٌميِضاو ( ىنمملا)

 عطقلا وعو بضقلا نم بصق ناصغألا نم تب لكو هو بق عج بطفل (بيرغلا) «5»
 عمج ُبْشُكلاو  “ثتو - ضرألا هب تدام لاقي . ككرحتو ليام ًانادّيمو ادْيَم (ض) منصفلا دامو -

 ءيثلا بثكو هسيف ميتجاف ناكم يف بنا يأ بثكتأ هنأل هب يش لمتلا نم تلا وهو بيثك

 ةبيثكلا وهو اصطع عج ثعاثعلاو -- ىّدعتي الو ىدمتي ممتجا نبجلا َبثكو مج ابك ( ض - ن)

 لمترلا بكب اهمظعل لافك لاو نابلا ربضقب اهادتعال دودقلا هّبش ( ىنمملا ) تبن ل وأ تبنأ لهسلا
 مايل نع ةرجاع ةأرملا اوامجخل ىتمملا اذه يف اوغلاب ءارعشلا نأ ىتح ةزيجعلا مّظعو ةماقلا لادتعاي فصوت ةأرلاو

 : ينتلا لوقك اهف ذر لق ببس
 “ق مايقلا دنع داك لت امل قب وعرب اوناب

 : نيل أ تلت ىو بكل لفكلا هّبشي ام اريثكو
a2ر وتلا يحاقألك "قن غلو ىدنلا هديل صعد اك لک ام مل سم 80 “ 

 )١( ةساخلا عملا ردع يتلا () ل حرصلا (م) + حرعلا (*) تاللا ١١م



 _ ةجاسلا ةديصفلا 4

 فلآ

 ثداوحو ىونلل بوطُح ىنأتو اندک te لمشلا اذهل ڈو (۷)

 ثياوع نوملت ول يب ئه ابف اهِفْرَصَو يلايآلاب امز تشيع (۸)
 ثحاب يفكي_ يح نع يف نك قلا فلا شع ناک نثل (8)

 راو ضرألل بازلا َريمأ ناف هيام لم هرملا مع ناك نإ )٠١
 ةثراوملا نيبرقألا يف تمشقا اك هلاون اتمستقا انتج رح اذإ )0١(

 تئابلا نيلاعلا يف تمرح اك هُريغ لمي نأ مارح َّنِإَو 0١0
 ص -

 ”ثمئامدلا ضايرلا وح تمستبا اک  اکحاوضط هع ٌمايألا تسب (0©)

 ( یا س یک س بز الود ( فلا )

 ٌثبَعو « ىونلا يديأ مهب تثبع » اولاق لهو بق اتبع (س) * لجرلا تبع ( بيرغلا ) «۸و۷»

 ا املأ تنکی کل مز ی ناسا ثداوح لوزن تليلاب ام ( ىنملا ) هفختسا نيذلاب
 “لع شت تو يب ٌفِختست يعف اٻَيَخَا نأ ٌردقأ الف تش دش ّنآلا كلو بابشلا نامز يف

 بيسو هشت فت ىلإ هّيحاص يدوب ي بلطيف برش اتم نمضتي يناثلا عارصلا ( ىنملا) « + »
 ترهظف هلجرب شكلا ص حدف ةيدم هعم نكي ملو ةحيذ دصقو هذخأف ةيتربلا يف اشبك دجو ًايبارعأ نأ كلذ

 «“"هفلظب هفعح نع ثحابلاك» يري رلا تاماقم يف ءاج اكلم ا ظذلو . لَم تالذ برملا فختاف اهب هحبذف ةيدم

 : هلوق ين لثملا اذه قدزرفلا ظن دقو «"”ةيدملا نع ثحابلاك» لآاللا دئارف يف ءاج اكو
 2ير بارتلا طسو ةيدُم ىلإ اهتلظب تماق ءوّسلا زنك ناكف

 : يّيسبلا حلا يبأ لوق هنمو « زقلا ةدودک د هاتعم يقو

 هلا لازي ال راب یس  هنايح لوط هلل نأ رت ملأ

 هُحسان وه ام طسو اغ كلمو افاد جسني دلل ادغ ودك

 حتفي نأ هنكمأل كلذك اضيأ ٠ هرلا رع ناک راف دودحم بيغ ”ريثك بازلا ريمأ د دوج ( ىنمملا) 66١١

 رعدلا دبأ ىلا ني هنأل اه راو ريصيف ضرألا دالب ميج

g1ىلا داوس ةوحلاو داوح يهو ةتوخللا نول هب ام وهو ىوحأ عج وحلا ( بيرغلا)  

 مج ”كئئامدلاو -- ىلاو ساب ”ةيبش هانشلايف ةوملاو هاج يداوا وو . داوسلاىلا ةر ل يقو ٠ ةرضحلا

 ( ) Oيريرمجلا ٠  1۹٩قدزرفلا س + دئارفلا ا ۷١

 اهريتتسل ةيدم نع ةثحايك . هلأ ناب دا ینا د ضئاقتلا يفو « ١ ٠ه



 Ye\ ةمباسلا ةديصقلا

 ثوراوكلا بوطللا كلت تماظأ دقو اهمالثا دس فلا روع دَسَو (05)

 تلاع تيللا ةسيررع يف ثاع الو ثار تالا ةَعوبمم يف َداَر اف 6)

 نار يهو ىلألا اده لئابح  ةقالتغا لول كالا حاط نا دقو )١١(

 ( ملص ) هتفص ينو“ ثيمد رکنا قلطلا لهسلا لجرلل ليق هنمو ٠ يضْرألا نم الو له ام يهو رت ةثيمد
 تيبلاو . ٌممضاو ( ىنعملا ) ًةوخترلا ليلا ةنبللا *ضرألا يهو ثلا نم هلصأو « ينا لاب سيل ثمَد »

 8 : يرتحبلاو مات يبأ لوق نم لوألا
 ام يف ةكرش وأ ةئاروب يل ثدبشل هلذب دهاش تنك ول
 جر يوذ مانلخ هيلا  هتيانع يوذ انيأر اذا

 هرو اهتم ضيقت ةروراقلا سو اهو اهعلشأو ادر اًدس (ن) ةماثلا كس ( بيرغلا) »١4«

 حصو ( ىتملا ) “*تراوكتا ب ہک ليم دقو ب ور لاق . ةقّشلا هنم غلب و هيلع ّدتشا ارك( ض ) ٌرمغلا

 اهحالصا ىلا ليبسلا يدتبم دحأ ”داكبال يتلا ةاشلا بوطخلا اهم تلزنو تدسف تتناك ام دعب ركيلم روغث رومأ

«1e»؟*0ةعابجلا ايلف ةا ةحوبحب نكسي نأ هرس نم » هنمو ٠ هطسَو ناکا ةحوبحي (بيرغلا ) » 

 يف لسور يذلا ٌدئارلا هنمو « مويلأ ذنم دور لار لاو م هنمو . نئمطي مو َبَهَذو ءاج نالف دارو

 هدأ ًاتيع (ض) ءيڻلا تاعو 9 رقتسي ل يأ « هدا دارد ًاضيأ لاقي و ًالكلا بلطو ةمجثلا ساشا

 هعارشإل دسألا ثويعلاو ثئاعلاو هدّسقأو هرذب وأ هقافلإ ! عَرْسأ هلام يف ثاعو « منغلا يف بنذلا ثاع » لاقي

 هسيخ يف ٍدَسألا وأم وهو فلما ”رجشلانيملا رسكب ةسيدرعلاو ني رسلاو - ٌداسفلا ثيعلا لصأو داَسفإلا يف

 ُتيبلا اذه ( ىنعملا ) ةحارتسالل يللا رخآ يف ٌلورنلا سي رعتلاو «“ "”دسألا ةي رع يف ديصلايفتبك »للا يفو

 نك مل ىتحو . ”نئمطي ملو رقتسي مل كح هِطَسَو يف بي مل ىتح هكلم روف حلْصَأ ينمي يضاملا تيبلاب ةقلعتم
 ىرخأ ةلك رع فرع « دار » هلوق نأ يدنعو هل صوصخلا هعضوم يف يأ هتس”رع يف دين نأ نم اشم

 « ثاَع » هلوقل لباس هنأل داسفإلا ىتعمي

 . بَهَذو طْقَسو كح ليقو . كالهلا ىلع تفرش احول خيطي و وطي حاط (بيرغلا) هداه

 ىلاعت هلوقك ر دان وهو تاحّوطُلا لاقي الو « “نیلا ءاعنص ىلإ نمل اول يب تحط » يري رملا لاق

 هيشلا ثر نم يلابلا ُثيثرلاو  ْتاَسِقلُم و حقالم لاقي نأ هلصأو « "مقاول حايرلا انلسرأو »
 نكي مل ول كالا ىلع فّرشأ كلا ناكدقو ( ىنملا ) ةعريشرو ثنو وهف دپ و 0 اذإ ةثاثر ( ك- ض)

 باج ةيابثلا (ه) نالا (4) ٠۹۰ يرتحبلا 0( ۱۱٩ ماع وأ O تج ةيابنلا 60(

 يه نآرقلا (1) ۱٤ يريرحلا (۸) چہ دئارفلا (۷) ناسا (5)



 ةمياسلا ةديصقلا ۱

 نك انكلا اہنم لا نیبج يتم ىا سا لابجألا 2009

 ةعيهالدلا ءاقللا دنا هب فيت رفج قدارش الإ 7” امو (08)
 « ىلا

 کام ا بناج نع "تسطأو ةيكار فارطلا ونص نع "لف دج 05(

 ( امريغ ) روطلا ( مس جك ) (فلاز

 هيثلا قلتعا لاقي الو « ءيشلاب ءيشلا قلتعإ » لاقي هنأل “ظن تيبلا طظنل يفو ةيمّضلا هرمأ لئابحب همت

 باب نم رعاشلا لوقف « همصخب 'رصخا حلو لباب شحولا قلع » هنمو هب َقِلَع كلذكو هب لمت يأ ءيشلا
 ۾ هب ت'رمأأ ام لضاف رينا كثرمأ » رعاشلا لوق يف اك ةطساو ريفب لمفلا ةيدعتو لمفلانم رجلا فرح فذح
 امييلع حسو يأ «6"لمارألاو للا مسوأو » يري را لوق هنمو

 : مزاح نب رشي لاق الص فيسلا ىس و ةدئاز هايلاو للعم األ ب ةيهادلا مصل (بيرغلا) «۱۷»

 یس اويتغأف راسلا وي راع لتفت نا مت تضع

 ملطف اذإ ةقطمضاو الص (ض) ءيثلا ملص نم د يلا مهتبقاع تناك يأ « رليّصلاب ابق اف 0 ىوريو

 ةراجحلا ُتانْقو بارتلا ثكشكلاو گاو - امهلْضَأ نم فنألاو نذألا طق لا ليقو ر هلا نم

 لبجي دارملا ( ىتملا) ثكانكلا اضيأ لاقي و ءاملب ةدحاولاو ٌرجحلاو ؛بارتلا هيفب كلوقك كككتآ هينب اولاقو

 یر لوقي تابثلاو ةوقلا يف لبجلاب ًاهيبشت هضنب اودع وأ . دملا رغ يف ةيظع البج نوكي نأ نكي لابجألا

 سمشلا َنيبج يَ تح عفتري اهُرابغ يتلا ةميظملا ةيهادلاب لابجألا لبج

 هنمو اورادتساو اوفكعو اوفاطأو هب اوقدحأ اًح ( ن ) هيلاوحو هب و ٌموقلا هح (بيرغلا ) هدمه

 مدقتلا وه وهو ثالدنالا ن نم هلصأ ناك دسألا وهو تلد اهدحاو ثهالدلاو - « هراكتاب ةنملا تقح »

 اشر مل ( ىنملا ) ليإلاو سانلانم ميلا ءيرمبا مي د رسلا هلك تاَخَدِلاو ثهآلدلاو ثهلّدلاو . هاهلا تدير

 دوس مهنأك مهنارق أ ىلع برملا يف نومدقب“ لاطبأب ةفوفح وه يذلا رفعج قدارس ةيؤرب الإ
 ليقو « ج نمط » لاقي ىتراف ضرألا يف مامر "يأ َلدهماَو لدجتف دج (بيرغلا) هكو»

 ىلع اوشن وقت سرغلا نم سرافلا دمقم ٌةوهّصلاو -- ُضرألا يهو لادا ىلع عرصي هنأل لحم عي رصلل

 35 ةنيملظلاو م رايد نع اونعظ لوقت هريس نمط "ةتمظأو لا ةوهص ىلع ىوتساو لیلنا َتاَوَبَص
 کار مويخ تاوهص نع ضرألاب ميج مامر ينعي حودمملا ثك لاو بك راب دارا (ىنلا) اهم نعظي

 دحاو اق مظعلا ليجلاك ه يذلا مرفث بناج نع ًاعيمج مهمه دحاو

 نالا ٣۹۲ (r) يريرحلا ()



 ¥ ةساسلا ةديصقلا

 ىلا

 عرئاكلا ةدوبعلا موقلا تّرف اذا ُهَدْهَع ةغيسلا لكتب ال ىعلا لیقص 02(

 آل ةؤاد كابرس هب تولي امأك يشم ضرملا جين ةفعاضُم (؟0)
 هعئادملا د ومألا م ةدعاوق سس سس دلار تييلا هاني ميدق (۲۲)

 ئار سکیلاو کلا ترشا اتاذإ لاو مراكملا يعاد ىلإ ميرس (؟؟)

 ةثئاثخلا تارساكلاو اهداوق ةثيثح ريغ ةاومّتشلا يوتست امو (؟98)

 ( غب س سب مس ىتل ) تداولا ( ج )

 دلا نم نيش هيف سيل يذلا ليقثلا فيسلاك ص ققنلا نم »يش هيف سيل“ لس هلق ( ىلا ) »>«

 نيكرتغم نو ريصيف نوب راحيف مهحلص د دوهع نوضقني ساتلا ضمب ناكوو رولا نم هدك وب ام هیس ضقني ال
 ءيثلا َفَعاَض نم نيتقلح نيتقلح تحسن الح فعوض يتلا عردلا ةنعاضلا (بيرغلا) ه١

 نال ثالو اهنل هسأر ىلع ةماملا ثالو ثك أ وأ هيلثم هلعجو ءيشلا لصأ ىلع داز اذإ ُدَمصْصَأو هَفّمضو

 دقي الف ةيدؤاد ًاعزر نسبا هت أكس انلا نيب اه يشي جلا ةفعاضم ةكحم هض'رع د ( ىنعلا) هب دال

 نيشلاو بيملانم صوالتاو ءال ةياغ يف هضرع يأ . ءو هضرع خطاي نأ دحأ عيطتسيال يأ ایکس نأ دحأ

 « ةرصّتلا ثارتسمع نالف امو هنر :رتسا اف هقشغتسا دق » هنمو ُهأطبَتسا ءيشلا تارتسا (بيرغلا) «؟عوأبع»

 هئارظن نع ( س) ٌلجرلا سكت و مركلاو ةدحتلا ةباغ نع رقما لاجرلا نم سكتلاو - هاطبإلا ثنيتلاو
 ق اک

 لغألا اهراقنم ةدايزا ”باقعلا ءاوغشلا ( بيرغلا ) ءاوغشلا نم لاح « ةثيثح ريغ » ( بارعالا) «+ء»

 رصقلاو لوُطلا يف نانسألا ةتبن فالتخا ًامّشلاو . رغاوش حلاو نانسألا ىلع ٌةدئازلا ةيغاشلا سلاو لفسأللا ىلع

 ىلامت هلوق هنمو ةعرسب امهكرح اذا ناريطلا يف هّيحانج رئاطلا كَ نم ميرسلا ُثيثملاو - جورفلاو لوخدلاو

 شي را ٌرابك يهو حانجلا مّدقم يف تاثير رشع ىئادقلاو . مداوقلاو « شيث هبلطي راهنلا ليللا يني »

 باقعلا ىنمم رساكلا ثنؤم يهو قرساك مهب تارساكلاو ”ةمداق اهتدحاو مداوقلا تح يهو هراغص يفاوحلناو

 نيحانجلا رک ت ملاذاف عوقولا دی رب امص هيحانج رئاطلا رسكو هديصي ام رسكي وأ ضقنم يأر ساك ”باقعو
 يدمتلا ريغ لمفلا ىرجم ىرج هن ؛ثدحلا َدِصْقو هّلوعفم ىي اذا لمشلا نأ ىلع لدي انهو اروكر كك تلق
 يوتسي ال لاقق الثم تیبلا اذه يف برص ىلثلاو مراكا يعاد ىلا ی رس هلأ قباتسلا تيبلا يف لاق امل ( ینا )

 *يطعبلا ”باقغلاو او عيرشلا ”باقعلا يوتس الل اک ولما ن نم هريغو وه

 چ نآرقلا (1)



Aةساسلا ةديصقلا  

 ةتباول ميف ٌرامحألا الو بيرق ٠ مهسوفت رازم ال ءاديل جش (؟)

 ةثجحاوب اَهاَدُم َّنَع لار فکا اهنإف رح وجا نل يرممل (؟5)
 سس 2

 "ثحال اف اراز ناك دقو ًاراط سيلا يف ثيللا دوف وُ تكرت (99/)

 (طا جلاد سا) شيلا ( ف ) (  قل ) اهادر ( فلا )

 نأل نزلا جهل تيما مث وو مَع نم قالا يف ضرتعا ام لصألا ين اجشلا (بيرغلا) ««هد
 هبرطا ًاضيأو هن رخ اوجش 2 (ن)رمألا ءاجشو « عزتي ال اش هقلح يف »مشوق ليثقلا نمو اهب تي ناسنالا
 ءءادعأ ىلع وعدي ( ىنعلا) « مظملاب تيجش 2 ناو معَ كيلع » هنمو َنزَح ًاجش (س) لجراا يجشو . دض
 مف مق لو مج مهو ةرايز قو برقي ال توملاو ةويحلا نيب ربارطضالاو نرحل ينهللا ماقبأ وقي

 ایف توی ال مث » رفراكلا فصو يف یلامت لاق اكن ويحي الو نوتوهي ال 'يأ فوللا نرم مهسا يأ مراعأ
 مهرابعأو مهنع ةديمب مهشفنأ نيذلا هءادعال نزلا يبس وه حودمملا نأ ىنملا نوكي نأ نکو « 62 نع الو

 انس « ببر وأ رار » وق أ يدنعو نزاو قولا ن مهلع تدب دق أ ناک یف ةت ي
 لا تال

 كوجاه نئل ه ريدقت ىلع لالا دَ دس ”لدصم هنأ ىلع « رح » هلوق بصتنا ( بارعالا) «؟+»

 ملعاو مهسفنأ فلك ىلا مهيدي 5ا نوامعي نم مهملاف برحلا ىلع كوام نثل يرممل ( ىنمملا ) « نيب راحُم
 هذه يف للا اذه انحرش دقو ةرفشلا ىنمم ثيلثتلاب ةيدم عمج وه اهرسك وأ ملا مضب « اهادُم » هلوق نأ

 يفو ةككهتلا ىلا مهيديأب اوقلأ نيذلا نم اوناك كلذ اولعف نإ مهناف كلذ اواعتي نأ مل يغبني يآ ©9ةديصقلا
 ايك اله نع يأ « اهادر نع » ( قل) ةخسن

 ةتوص ددر حفلا َرأَزَو هردص نم َتاَض ريزو ًارأز ( ف - ض ) ٌدسألا رار (بيرغلا) «۷»
 اع ديدشلا تلا نم هلال جرخأ اهو امل (س-ف) ءاريغو لكلا و - هلم مث هفوج يف
 دقو هتعرف ثيلا اذه لثمو هتباغ يف ناك اذا ايس الل اهثيسشأو عابّسلا أرجأ ثميللا ( ىنعلا) هآيغإ وأ است وأ

 همت تراط وأ « ًاعامش هداؤف راط » لاقي بلاو فوملا نم ًاثهال راص َنآَلا نکو اذه لبق رز ناك
 1 اا لوقكموحنو فوحلا نم تدّدبت اذا ۾ ًاعامش »

 يار ال كيو لاطبألا نم اعام تراط دقو امل لوقأ

 م44 ةساحلا () +¥ حرصلا (؟) چ نآرقلا )١(



 ۱۲4 ةعباسلا ةديصقلا

 اللب

 عاب تنأ يذلا نعيجلا لذ الو مريم تنأ يذلا ألا ضقت الف (؟8)

 جاج حرق داب مشم املا ةربرغ يهو َكاينُذ نع تعّروت (؟9)
 ثداح كنامز يف هيث دولا لب اباس كلبق ناك ايش دولا امو (؟0)

 تلاغلاو ُهَوْجَش يناثلا جيت نرم جاييلا موب يف كتأك )۳١(

 ( اهريع ) ثحاتم ( دك ) (ب) ( طال ما جیک ) رمالا ( فلا ز

 للا ضقت نم راجح كلذو هماكحإ دب هدسفأو . هما دض رمألاو دهملا ضقت ( بيرغلا) همم»
 ءاضقلا درب ءاعدلا » ثيدحلا ينو . ٌماكحإلا ٌماربإلاو . هماربا لاو ثكتنا لبخلاو هاسنبلا ضقتتاو
 « ًاماربا مرآ ولو

 الو دراب ال » ىلاعت هلوق هنمو بيلا ینا يأ ةرابلا دربلاو “ةر رغلا (بيرغلا) «»

 رعاشلا لاقو « © رک

 ف دراب شيعلا نم وفخم ةبابش اهنيذي نير ظانلا محل ةليلق
 دربي هنأل مونلااضيأ داو اهتيو اهي يآ « احذرو نجلا كأن » مهو هلو اهشيع اه باط يأ

 عرف حلاو ااش أولا ع موده ۵ ارتت الو درم اهف ناوقوڈی ال » یلامت هلوق هنمو اه” رق نأب نيملا

 ”رعشلا بالكس ياكل  اهنصقل ةرحشلا عرفك هلصأ نم عترفتي ام وهو ءالعأ * يش 3 نم عرفلاو
 سيقلا ؤرما لاق ةرثكلاب هرسشلا فصوب ام ةريثكو ©” ”فتلم يأ ت ثجاتج تبنو تاَحشحلا كلذكو ريثكلا

 © لكتمتلا ةاذنلا ونقك ثيثأ ےحاف ةوسأ نقلا ذي مرفقا

 ىنعي بفيثك رع رفو بي رف اذ دانسح باش اهنأ ولو اهيا ہّجوتت لو كايند نع تبنتج تأ ( ىملل)

 ریٹ تاذل تاذ تناک لو كايند ىلإ تفلت ال

eg»را اذا بضفلاو ثلا جاح نم بضع نطوم اهنأل برا هاج أو جال( بیر )  

 ترو هريغو كسلا نم لبا رتو هاريغو لجرا جرو س نالف اهحّييهو ةنتفلا ِتَّجاَه لوقت كترحنو

 راتوأ نم يناثلا دعب ام ثلاثثاو  ىنثم اهدحاو دوعلا راتوأ نم لكوألا دعب ام ىناثلاو -- هتلامأ نصنلا ٌميرلا

 نزاو ملا ًاضيأ وهو برملا انبه وجشلاو تلم اهثحاو ل یوق نلت ىلع ناکام ليقو . دوعلا
 لثم يننزحأ ًاضيأ يناجشو هقاوشو ةتازرحأ جيه هانغلا هاجشو ° 77 ينحيعو ينب “ط يأ ینلا وذ يناجشو

 ركشلا نم ليات لاتقلا موي يف كن أك ب ّرطلا ىلع كلمحي لب لص انآ ررلا كوفي ال ( ىنملا ) يناجشأ
 هب دعلي ثلاثلاو يناثلا ءانغ ةلزنجم حودمما دنع برملا تال ل يلص نأ صال او ءاننلا تالآ كب ين 3

 ناسللا (۷) تاتلملا (0) ناسا (ه) 4 نآرفلا (4) ناسلا () چ نآرفلا (؟) مني حرسلا )١(
O 



 ةساسلا ةديصقلا 1.

 تئاثأ تاجشاولا عورف نف ىدّتلا يف كنبيو يني ام ةْثأ نأل (*0)

 تباع رّدلاو ناجرملاب يلأكح لرو كيف رسشلا قيقر تظن (۴۳)
- 

 هتضفان يف نم لئلا باح أك 95م ةفاعألا كيواعأ قس (8)
 ( سپاس سا س دک س ب ) ف (ب) ( غن س سپ س م س دک ) ىلشلا ( فلا )

 'ريثكلا ثيثألاو ثألاو . فعلاو رك هلكنأ ( ن - س  ض ) ثتابتلا تأ ( بيرغلا) «م<»
 محرلا يهو ةجشاو عج ”تاجشاولاو نکي أ ةنينأو هلأ ةيلو اث تت هنمو ثئاثأو ثان حلاو . *ظما

 بوق دشنأو ًاضيأ ةجيشو محَرَو « ةجشاو مهني » لاقي اصلا ةكبتشملا
 سب ام ماحرألاب برق الو رتجيشو كيلا ماحرأب تمت

 لخادتل جيشولاب حامتلا تيتو ضعب ىلع اهّضعب ًفتلاو تكبتشا ءيش ل كو ناصغألاو قورعلا ِتَجبَسَوَو
 سيل كلذف ًاريثك ت امامنالا نم “يلع هب دوجت ام ناك نل ( ىنمملا ) جيشولاب اونعاطت لاقي ضمب يف اهضعب
 صقني لوقلا اذه لثم ّنَأ حلْعاو عضاوملا نم ريثك ين لاق اكاذهو ةريثكر تابارقب كبلا ةيبرقتم ينل بيحس

 هتيارق ببسب بح ىلع ٌلجرلا دوج نأ فرب سي نال حودمللا نأش نم
 يف لج دقو ظافلألا نم كيك لا دض لرجلاو ةناتملاو ةحاصفلا قطنملا يف ةلازّجلا ( بيرغلا ) «مس»

 َقيقرلاو ّردلاب رعشلانم لزجلا بس (ىنعملا) «"”هلرجو ظفللا قيقرو » يري رحلا ُلوق هنمو لارج (ك) قطنملا
 لاقو  رمحألا زرنا ناجرملا ليقو . هٌراغصو ردلا رابك ليقو . ةناجرم هتدحاو ؤلؤالا راغص اهمأل ناجرم اب هنم

 مالك يف سيل هنأل ٌةدئاز هنوبو ليقو روهشملا وهو فكلآ عباص أ كر حبلا نم علطت ”رمح قورع وه يسوطرطلا
 ريدقت ىلعو . يعاب ر مأ وه يالثأ يردأ ال يرهزألا لاقو . لاخللعاك ف عاضملا يف الإ حتتتلاب لاق برملا

 دعبي ال نونلا ةلاصا ريدقت ىلعو . رجشلاو رجحلا نيب هنأل طلملا ىنمع ج'رلا نم اذوخأم نوكي نوناا ةدايز

 « ناجرملاو ؤلؤنلا امهنم جرخي » زي زعلا نارقلا ينو . لصألا يسرا نوكي نأ
 رعشلا ةرورضل « كيداعأ » يف ءايلا نكسأو . « فاعذلا » نم لاح « اثم » ( بارعالا) «ءع»

 زجارلا لوق هريظنو « تیقس » هلوقل ةلوعفم هنوكل ءايلا حتفب كيداعا هلْضَأ نأل

 ©قرولا نيطاعتي ءاسن 'يديأ قرَقلا عاقلاب َبوييَأ نأك
 فاع ”تومو فَ عملو هتعاس نم لعق يأ ةعاس مس ليقو سا بارغک فاعلا ( بيرغلا )

 ىتح مبا مين يذلا عقلا لا لامثلاو ٌلمتملاو - تفاعذلا هاقس (ف) هَنَعَدو فاؤذك جاع مي رس 'يأ

 )١( قرق ةدام يف ) ناسللا (4) هج نآرقلا (0*) + يريرحلا (*) نامللا (



 ۳4 ةدماثلا ةديصفلا

 تال ييي ترب نو ينإو ڪاش كل ينثإ ايي تفلح (؟0)
 تثفايو ماو ماس تتلو امو ةلالل يع كركعت لو فيكو (۳)

 4 ةنماثلا ةديصقلا ¥

 ى

 ع هنا 2 لاو

 اَينَمُم اينه مل اد مئ او كلي يرش ان بلل(
 (سب س رك سميك سس قل ) ًاتيعش ( 2 ) ١ (ب) رمث نع (حدسا) ملط نع (ب) ( س1 ) يتناك ( فلا )

 توب (ىملا) بوبحلاو حلا اضيأ وهو .ةيحلا مضلاب بابحلاو هيف هترقأ ءاملا يف هّريغو ءاودلا عو رمتخا

 قابات امس مهتم يف ني تتت لمرلا ةيح أك تلحدم يف راشألا دين افا فيغو تغ كهادعأ

 هيدلاو بو قدص ردو 32 (س) هنيمي يف تو ْتقَدَص نيعلا رك (بيرغلا) «مكو مهد

 راب و اهب رب وهف امههراكم قوتو امهباح ىترختو امهب قفرو امھلا ةعاطلا نسحأ ةَربَمو ارب (ض -- ن)
 « اف ثنَح دق ڻي نالف ىلع » هنمو . ثئاح وبف اهبجومب فاي مل انج هنيع ع يف ( س رس لجرلا تتحو --

 (ىنعما ) ”٠ ميظملا ثنا ىلع نورم اوناكو » ىلاعت هلوق هنمو . رلطاب ىلا يح نم ٌليملاو بندلا ثنحلاو

 يف تننط ْنِإَو ركّشلا قح ءادأ نع يزجمل يلح بجو يأ ل ينكلو كل ارك اش نوكأ يتاح تفلح

 تاي و ٌماحو ماس يتع كللذ ىلع ردقي لو كركشأ فيك يني يف تقدصف كاثركس يأ سالا حط وأ يسنن

 ردفا فيكم ركّشلا َقَح ءادأ ىلع اوردقي مل يقع ايندلا لعأ عج ل ينم ةتلثلا ءابآلا ءالؤه ذالوأو

 « تدلو امو ثفاي و ماحو ماس "ةئالث تع كركشت ملون َفيكو » يناتلا تيبلا ظاغلأ ُبينرتو ٠ كلذ ىلع

 همطق اذإ (ن) عضوا زاج نم رم ناككلاب زاتجاو هتريع رخآ ىلا ِناکم نم زاتجإ (بیرقلا) « » ١

 هب دارم « كنمأ » هلوق ( ىنعلا) نيك ملا - َضَمْوَأ را حالو أدب يأ یم حالو هيلا حا اا سس

 نم وترهظ . كلراد بناج نم مالظلا يف ماب يذلا بلا كلذ يس لوقي تيب بطاي كراد بتاج ني

 رخآ 1 لوق يف باطما اذه لم عقو دقو كلذك قربلا رهظف كراد نم قرش بناج

 امم ماشلا ضارع يف هلاك قرأ ليلا تأ قرب كنا

 مّلَلاو  ّقكرفتو راطتسا ليقو . نامل ياتو نل يرش (س) قبلا يرش (بيرغلا) « ؟ »

 حاحصلا (۴) T2 جل حربعلا دج نارق )ا



 ةئماثلا ةديصقلا نسف

 ( فلا

 اعدم كحاشو يف ًارْمَخ ُبِذام امنأك امامغ يجر ىنس ٌُراَطُم (؟)

 ىلبولا نم لقتل ال ةفدارب هماكز كلم ت ام اذإ وه (#)

 (سا) انانع ( فلا )

 ذرب و ةقرو بام بَنَشلاو س ًالألت ثرغثلا َمَلْظَأو قيرلا نم ال قيربلا نم نانسألا هام ءاظلا حتنب
 6 سايقلا ىلع بسينشو لامتسالا ىلع ةبناش وهف بنشأ هرغث ناك ًابنش لجرلا بَِّشو ناتسألا يف آب وذعو

 ضيقت وهو اهجرفنم يأ ايالا حمو نانسألا جلفأ لجر لاقي نانسألا نيام دعابت وهو جّلقلا نم جلفللاو س

 بناج نم قربلا كلذ حل ل لوقي نيبلا وعو رقم مسا تمن « ًاحضاو » هلوق ( ىلا ) نانسألا نصارتلا

 يو . اهنع بت ضعي اهّضعب ةقصلم ريغ نسح بيترتب برم ةقرشم ةحضاو ًانانسأ هل ناك هثيأر 2 ٌكراد

 « رف نع مست » ( ب ) ةخسن

a۳ىلامت هلوق هنمو اجر ىنعمم ءاجّرإ ٌماِجْرَأو  ولعلا كلاب و ءوضلا رصقلاب انّملا (بيرغلا)  

 قوق قدتسلا وهو نانسألا طسو حتتلاب رصَكلاو - هقوسي و يريم يأ «"”اباحتس "يج جاب هللا نأ رت ملأ »
 ةَرِصاَخلا وأ رضَحلا رماض يأ درّصخع لجرو مدقلاو نطبلا ٌروصخم جرو قيقد يأ ص يشكو كرولا

 اهحشكو امتناع ني دشت يأ ةأرملا هب حشوتت رهوجلاب عرب ضي رع متدأ نم جسني هدالق هبش حاشولاو س

 رافض ةطشاملا تحسد » هنمو هل اذإ بوثلا يف جمد نم (فوقللا ج ٌجَمْدْلاو س هيوث لجرلا حصون هنمو

 محلا يلب اک لخادم چ جدن جمدت جرو هلق َداَجَأ لْبَحلا جمدأو . امو اهجردأ اذإ « اهْرمَس

 بواجي هناك اباحس قوي قرب نامل وه ( ىنعلا ) هيف َلَحَد هسانك يف (يظلاو هتي يف جلا مدور لتنلا

 . ”رظن هيف « ىنسراطم » هلوقو هناعملل ًاحاشو قربلاو هتقدل رطح باحسلا َلَمَج كحاشو يف ًاقونلم ارح

 ینمم هب ےقتسی ال ىنسراطمو رانلا نرم رياطتي ام ركاب ةرارشلا نأل « ىتسرارش » ةحيحصلا ةياورلا لعل
 كلذو زاجلاب اراطم قريلا لم باحسلا يف نوكي قربلاو ءاوها هريطي ام باحسلا َنِإ لاقي نأ الإ حملا
 دیم لاتحا

 هب ضبن لجلاب ءآنو ثض طقس ًاضيأو ة ةقشمو رام ضم ۴ون (ن) لجرا هان (بيرغلا) «+»

 هببشأ امو لما كلذكو اغلا 'بلحتسلا ماك لاو = منيو اهم يأ اهني هب دونت ةأرل لاق اتم

 ءيشلا نم كلذ وحنو ٍباحسلاو لما ماك دك اموکر م ًاماكر هلعجت یتح ہ هيث قوف ايش كج ماو
 ًصخو ثرحيعلاو لنکا فذ راو ةفدارلاو  حفترا هناريط يف رئاطلا لقتساو ضعب ىلع هّضعب كترلل عمم

 چ نآرقلا () -برقأ )١(



 نس ةنماثلا ةديصقلا

 اَيرَفُم ءابق تباتجا وأ ويج همويك لالخ تقع ادي ناک (ه)
 لار

 رو موسرلا كلت ىلع اًَجْوُع ىوللاو درفلا عّرجألا ي اماه (5)

 ( سي س دك ) ىوللاب ( هن ) یجلاو ( فلا )

 يثاملا ”يِجّوو -- هقدر وهف ًائيش عبت ءيش لکو ٠ اهعباونو اهيلاوت موجدلا فادرأو . ةءرملا ةزيج هب موظمل

 رکاب سرفلا يجو يرهوجلا لاقو . رشقنيو رفاحلا وأ نسر غلا وأ ٌمدقلا قرب نأ وهو ۽ يح چو جاو

 تبت كارتا ملم د ٌكلراد بناج نم تضبت اذإ ( ىنملا )5 يجو جو وهف هرفاح يف اجو دج نأ وهو
 نوما ةقيقر قلمك ةليقث أ اما اَهلسَج .٠ اهمدق وقر نم ٌمغتريال يذلا اهلَمَك لق لجأ نم ةت ةقشمو ليج

 كنم ءان اذإ » ظافلألا ُبيترتو باحسلا ةفاثك فضي . ءاملاب ةءوامم اهنوكك كلذو ءاوملا يف امارس طبل

 رثلا قس د مالغ فصو يف ساون وبأ لوقي رصخلا فدرلا ةيذاجم يقو خلا « ةفدارب ءوني هماکر

 3لا هيششم يف * فدرلا هنم بذاجي هليذ بحسي موقلا مام خو

 اهتويي نيب امو اهدودح يلاوح ام رايدلا لالخو . ءالا جراحم باحسلا نم الحلا ( بيرغلا ) «هد

 مراید لالخ لحد موقلا للختو مهني يأ مهالخ وهو . «“"رايدلا لالخ اوشا » ديما نآرقلا ينو

 ةياتجاو -- باحگلا اهب بط غ شاذ تناك اتسيفنو هاما ماغو ةبلاحسلا وهو مَ عج مويثلاو -

 فلا وهو رجلا نمر قوتنا جكرفلاو - هيل صيمقلا باتجاو مطقلا , وهو باوا نم هقارخ اج!
 رثك أ نم تقرتخا اهنأك وأ ةريثك اب ویج هئام جراخ يف تقع 2 طي کب نأك ( ىنملا ) هريغو بولا يف

 ًاقوتفم ابق تراصف تاهجلا

 ىتمتيالو ىتّدمتي هتاقأ ناکناب الف جاعو هب اقا جامو اجاوَع ( ن) ناككاي جاع (بيرغلا) « 5 »

 ةماقإلا ٌجرعتلاو ج رعتلاو س « حيرعت يأ لس عبر ىلع انج » رعاّشلا لوق هنمو عع ناكلا ىلع جاعو

 َلَدَع ءيثلا نع جترعو ماقأو هيلع هتّيطم سيح لزنملا ىلع نالف جترعو « رعت الو جرت يلام » لاقي
 نينثا هناوعأ ىندأ نوكي لجرا نأل نينثالا برملا تبطاخ اغإ و . هيبحاص ُبطاخي ( ىنملل ) ةكرتو هنع

 يتلا ةيطلا قاوسلا لما ىلع لن ايات اهل لوقي اوقي ةثالث نوكت ام ىندأ ةقفارلا كلذكو ِهمْنَع يعارو هلبإ يعار

 دنع هتبيبح رايد ٌموسر اهب ٌدارملاو عوسترلا كلت ىلع ايتو ًاضيأ ىاوألا ىلع اينو اهثريغ كانه سيا دف يه

 يلاتلا تيبلا يف *5 دیس اک

 )١( نآرفلا (20) +۷۷ ساو وبآ ۷



 ةنماثلا ةديسقلا ليات
 ء 0 < و 5 1 8 فلا)

 اًجّراتو اہنادا نم عوضن سشقتتم یر يف دنه ؟یطاوم (۷)
 چ

 ر نويقشاملا ل فت ام سا 3 تت (0)

 (سا) جرصت (طد قل س ب ) جرقف ( حج ) (ب) شقتم ( ت ) ( مب - سپ ) نطاوم ( بلا )

uv»روناا هنم قشن دذا اذإ حبصلا سفنن لاقي اك ةبيطلا ةحئارلا هنم تقشن ثا ىرتلا سفتت ( بيرغلا )  

 : ينآلا هلوق يف اکے سنت هانعم يقو

 مسنتلا ىلا يف يخ ترفع اذإ ىتح لم ءیطوم ترداب

 نذر عج ُنادزألاو - جرا وف هيك ذ ةبيط ةحئار هنم تحف جترأتو أي ارو اجرا (س) ٌناكلا جرا 3

 نأ يلع فخ يندر لقث اذإ » يري را لاف َريئاندلاو ماردلا هيف مضت ةببرعلا تناكو كلا لصأ وهو ىضلاب

 بطن ”يدنلا اهبارت ىلع لنه تدم ي ينلا عضراوملا نم وسلا تت يآ يد ( ىنلل) « ؟"”يبإ لفك

 نوكي نأ نكميو . « ىرث » هلوق « عوضت »لعافو ةبيطلا ةحئارلا ررشتناف اہمادرا بيطب ”بارتلا كلذ

 وه كسنلا نأ نومك مآ » جاجا رشم بطاخي يريرحلا لق سرا ر ىلع هلك ”بوثلا ندرا دارلا
 2 دوعلا نارج لاقو مارحالل ةطيخلا بايثلا ع ع انهح هب د لر ر يّ ”7نادبألا ءاضنإ و نادرألا ر ضن

 © تبت كسلا اهمادرأ نمو كيدج اوتو بابيلاب يتلجاع دقن

 هنمو ةليسأ يهو ”ليسأ وهف لاطو نال ًالَسأ (س) لسو ةلاسأ ( ك ) دلما َلْأو (بيرغلا) «۸ »
 هعبطب “رجا انيل لي وط اًدخ ربط ءاذغلاو شيملا ةنسح يه ( ىلا ) « ِءدَج ةلاصأ نع ِهَدَح ةلاسأ هىثت»

 - 3 ًَ 500 و ا ا
 ىنعملا نوكي نأ نكي و هليصحتل يمتلا يف م-امد ة رمح مضت قاّشملا ّميصي نأ لق اهلج نم مو
 فورعملا ةغيص ىلع « اًجرض » هلوق نوكي ذئنيحو مهلتق يأ م-امد ةرمحب قاشسلا رمت مث هّسفن اهدخ رجا

 نيمي نع هابناج ةباّدلاو لجرلا يقطع نأ كه يش لك نم باجل رسكللاب طلا ( بيرغلا ) «ود»
 و رسو سرا

 ةفيفهملاو س لوط نسحو هئَماق لجرلا ماوقو ضرع ةفطع أو ر د كرو ىلإ هيبأر ندلنم اشو لامثو

 : سيقلا ؤرما لاق كلذك هنيو ف فاه لجرو ٠ رصللا ع ةقيقدلا نطبلا ةصيخلا يراوملا نم

 640 ينساك ةلوقصم اهنارت ةضافم ريغ عءاضيب نين

 ثادجلا ىعادتو هالعأ نم لاس هلفسأ تك “رح اذإ هانعم ؟*”لاهئاف له 'يأ لمترلا نم بیثکلآ ىعادتو
 هع u سس o ھا لا ےک 2.
 تجر اذإ و » ىلاعت هلوق هنمو هک رح ( ن ) ءيشلا جرو اب رطضم نخ هيشلا جرج رو - مداهتو ضنا

 نالا (0) ٠١ تافلملا (4) كم ةدام يف ناسللا (۴) , 4٠" يريرحلا (؟) ٠٠۹ يررملا )١(



 o ةنماثلا ةديصفلا

 يديه ى. تھ م 9 . ا

 المو اييلع ًالاَتْلَخ دَسخأَو اَهَرْحَخ لّ دقع يف نانا )٠١(
 ےیل )

 و م س ےک . 5000 50 .. ا

 اًجدوهو مل ردب الإ قلت لف ةرظنب نيضبانلا موي ترق دقل )0١(
 52 6. ر ~~ 3 5 20 ةهسمو*

 ًاجرخدُم ارد مويلا دار طقاش اهنأكح يمد ضف يندمماو )١0(

 ( نظ ) نيالا ( لكذ ( بلا )

 بينكلاك وه يذلا اهلك اهفلَح كلر انين اج ةلي وطلا ةقيقدلا اهتماق تك رح اذإ (ىنملا) م2020 ضرألا

 لوق نسحأ امو بيثكلاب هش هّيشي انهو لقتلاو مظعلاب فصوب ُلَفَكلاَو ةقدلاب فصوت ةماقلاو . ”برطضاو

 : ىنا اذه يف رعاشلا

 “یر احر دالقلا يفو بينك اهتحن يشق ىف
 جلمدلاو -- نهلجرأ يف ءاسنلا امسبلت ريعبل راورك ةضف نم ةيلح لخلللاو لاخلا (بيرغلا) »٠٠«

 اهدسح قصالت ءايشألا هذه نأ دسلاو ةسفانملا هجو ( ىلا ) معلا يف سبل يلح جوامدلاو

 اهنسح يف مث ردك ةب راج هيف اجبدوهالإ امرأ لف ٍةرظنب نيضبانلا موي ترف دقل ( ىنعلا) «»

 لاقي كلذكَو ةفاضإلا ىلع مات يدب لثم » سوو » مارد » هنمو مالا ثيلثتلاب موال ااو

 « ا يذلا لَك امام باتکلآ ىسوم انيتآ مث » زيزملا ليزاتلا يفو . فصولا ىلع « مات ردب »

 نارينس ناي اهو نيمئانب بابحألا قارف موب يأ « نيتئاتلا موي 2 لمل فر « نيضيانلا موب « هلوقو

 5 بيذهلايف اک بلقف علا رحآلاو عئاح اهدحأ نأ لاقي بالکن ب رفعج يبا ينب دالبب رخآلا اهدحأ وأتي

 . 0*2دجنب عضوم معئاتلاو

 « دأرلا » بصتناو . « طقاست » يف ريمضلا نم م لاح هنأ ىلع « ارد » بتنا ( بارعالا ) هد

 باتت هيشلا طقاستو س رع صفرا لاقي ششرتو لاس ًاضاضفرا ٌممدلا ضفرا ( بيرغلا ) فرظلا ىلع

 ةبابش كلذو لّوالا سخلا يف وضلا طاسبتاو سشلا عافترا قو وهو هدئار لثم ىحضلا دارو  هطوقس

 يآ ڄڃ عر ًاجارخدو ةَجرْحَد َءيڻلا ج جرح د نم ٌرّودلل جر راو -- دأزلا يف ناک ىلا ةأرتو راهنلا
 ويلا كلذ ترف دقل لوقب طقاستت هلصأو نيئاتلا ىَدَحِإ تفاح 6 لق است 2 هأوق ( ىنملا) روځ يف جات

 علت ةر ودم نرد اهنأك ضعب ر َرثإ اهضعب طوقس كلذ ىلع يني يرورّس عومادو ناسحلا يراوملا ةرظنب

 رورس وأ نح نم نيملا ءام ُمْمّدلاو « تر » لاق هنأل « رورّلا ٌحومُد » انلق ااو سلا عافترا نيح

 داو ومد عمدلا مجو ممد هنم ةرطقلا

 جالا () چپ بارلا (©) نالا () ت نارفلا )
(e)يركبلل مجستسا ام مجعمو چ عالطالا دصارم  



 ةنماثلا ةديصفلا نضل

 اًمّشلا بذنتسأو اعراب ىجطأو يحناوج كيف هيوطَت امب لأ(
 ذم ليلا يراس وأ افلا زوج لَم الإ ؛كمنأ ام َكلدَجَأ 09

 بلا ةَ يج يح  هلاكف هجي اع حق 05)

 اجو هيف جسم يرابملا لفت جمعت لك يف ٌراوكألا انب ىئارت (13)

eı»تيدا ىوطو ُّرضأو هانخأ ألا ىلع ( ض ) هحشكی عو رشتا ٌدض يللا ( بيرغلا )  
 رولا يلب ام عولّضلاك ردصلا يلب امم بئارتلا تحت ٌحالضالا يهو ”ةحتاج اهدحاو جناوجلاو تک
 ًابذع كاوه يف هن ةئادش يحل يذلا َنزملاو ملا داو ٍدْجَولا نم ىعولض كبح يف هيف اع ذآ ( ىنعلا )
 "5 يعازملا صيشلا يبأ لوق اذه وحتو

 لا ييف كركذل اح ةذينل كاوه يف ةماللا ُدِجَأ

 قمضتي هنأل يننلل مزالم نكت اوخأ نم وهو َلاز ام يأ انك لمم فنا ام ( بيرغلا) «١؛»
 سلع اوراس مولا ساغو س ُلصفلا وهو كلفلا نم تابثالا ىلا لوح يننلا فرح هبلع لح اذاف هانمم

 يم تيس تاوَلقو الف عججلاو اهيف ءام ال ةعساول هارحصلا ليقو عقلا دانك" ٌةالَعلاو ليلا رخآ ةملظ وهو

 اذإ دو ولف ( ن )هنأ نع لاو يملا سولف لوقت تلزُغعو اسلم يآ ريخ لكن یل اهنأل
 ليلا رخآ رهسل لطتسا اعرو . ليلا لّوأ نم اوراس ًاجالدا ُموقلا جدو  هّتمطف ق وأ عاضرلا نع هلع

 انعم كجا | ملال هلك ليللا ريس ةجلدلاو ةَحْلَدلا ليقو © رحسلا يفر جالدالاو ر يتلا ىلع ريطإ » هلوقك

 أ لوقب تخبلا وأ بألا بأ انبع جلاب دارملاو“'”كدجب * فا يأ رمسقلا و واو ىنعم دي هيف مهو كّدَجو

 0 . 'يراربلا تقاسم لنآ ريو ٠ هلّوأ يف ليللا لوط راس لار ال ينا لدم

aهتشي و هدب هفلحتسا ميملا حتف اذاو هتقیقحو هد هفلحتسي هناف ميجلا رسکب كدا لاق نم ثیللا ل  

 سينجتلاو ليلا ىلا مجار « هنجس » يف ريمضلا (ىنملا) "”جبتملاو - فّجَسلا ( بيرغلا) »٠٠«

 اليل اأو سمشلاب ءيضلا هبط ىح فورما يللا لوقي . عضولا اذه يف فيل ىو « يح » نيب
 ىبحب ىلا حبصلا يف ًاتفلب يعي ىبحبي هّحبص يحي تازافملا هيف انمطق يذلا

 حمجلاو رقبلا نم ٌميطقلا ًاضيأ وكلا لالا نم مخضلا ميطقلا فاكلا حتتنب روكلا ( بيرغلا ) «»

 ٌجْلَصلاو - رافص ىصح اذ ناکو درجو ضرألا نم ىوتسا ام ٌحاَصْحَّصلاو ٌمَصْحصلاَو -- تارك أ امهنم

 ماج حملا )٣( كج حملا 220  ناسآلا (0)



 1Y ةئماثلا ةديصقلا

 (فلا)

 اًبِرْسُأ ةكعاب ليلا ْعَرَو اماَذإ  ةملت لكن م ركشا دقو اَنْيَرَس (۱۷)
 اجبر ُرَوْتكلا نزلا الو كيل بح قربلا الف الزج ىَدَن ترم (10)

 (قل) ةهحو ( فلا)

 ةمرلا وذ لاق جيسآولاو جملا كلذكو لبوإلا ريس نم عيرس برض جيسلاو

 يلفت يهو اهيبناج نم نڙ ابي چساو 3 جاع نم سلاو
 دلصأ « ىئارت » ( ىنملا ) جملا “مث جنسصلا مث ةليمدلا مث يتلا مث نس | مث بيدا ريسلا ُلوأ ليقو

 لوقب « 7 ىوتلا يعارم يب "تمارت » قري رحلا لاق اک دعا يأ فيفختال نيئاتلا ىدحإ فذحب ىلارتت

 يتاا ىراحصلا نأ ينعي قيربما ”لبإلا الإ اهيف َريسلا ع عر نأ دقت ال ةعساو ءارحس ل زك يف ”لبإلا انب عایق

 ص اهئعطق ةرعو اهيف ليإلا انب ريست
 هنع هللا يضر نسا ثیدح ينو عزو وهف سبو هنو عك (ف) ُهَعَرَوو س ةملتلا (بيرغلا) «ا۷»

 مهو سبح شيلا عزوو“ ضم نع مهب ځو مهفكي ناطلس نم يأ « عزاو نم سانل دب ال »

 يلا هيلع دش سرفلا جرسأو ةَدقوَأ جارسلا جر راو -- برحلل مَعصو مهسّوسو مهتر يأ م رخآ ىلع

 ًائيضم راص كرابملا نوميملا كلمساب ”ليللا ًاتَمَس اذا هل نب ركاش كءاطعل نيبلاط ةيحان لكن م انيرس (ىنعملا )

 حودمملا مساب اهقوسي و اهيلع ٌمُكحي باد لیلاو ًاقئاس هتسفن لمج
 باتكلا تيب يف سيق نبا هيشتك ب يللا بصتف یب « ال د بع ( بارعالا) هءدم»

 حارب ال سيق نبا انأف مناري نع تكا نم

 ~~ : يبنتلا تيب حرش يف يريكملا لاق اذكه

 “2إ لالا الو رک جلا الف ىّدألا نم ًاصالخ قَدْ دوا اذا

 رغ رع و ريثكلا هلملا وهو رزقا نم هلصأو هيلا ناسحالا يف جاب هلضفو هقورعم ًاثالف رم (بيرغلا )

 ناك نم لک توف ناک يأ مرت سانلا حت ماج اذا لاقي هنمو هاطغو هالع ( نإ هلملا ُهرَمخَو . راغ روح و

 نم ينكلا * لاو - ءاطملاو فورم رک يأ ءادرلا رغ لجرو . لثملا ىلع مهقرغتسي و مهبط هن أك همم

 لق نارو بلاو -- ظافلألا نم + تكلا ٌةضو بطلا نم ”يظلاةيلخلاو هاطغلإ رکو ءيش لک
 قرب لصألاو . نينا ميلا بتا م ورب و َُلُخلا قربلاو . ماسلا غض هنأك هيف طم ال باحسلا
 كو اب (ن) تالف بلخ نم « لح يقربك تنأ اإ » وشی الو یب نا لاقيو ٠ خلا باحسلا
 باحسلا جر ز زلاو  ناتداز ٌواولاو نونلاو نيخشلا مک علا باحتسلا نمو آو --هياسلو هقطنب َُعَدَح اذإ

 كلذ وو روج وأ ريشو نم هني زاو بحل اضيأ وهو ةرمح هيف يقرا

 ۸٤١ ينتلا () يجي ةبابلا (4) يكب حرملا (<) ٠ ء١٠ يريرلا ٠ )١( ناسللا ()



۳Aةتماثلا ةديصقلا  

 اِس طو (سثأم كبانج  ارفرست الإ نوفاملا كأ امو )١9(
 جدم ايڪ وأ كلم ريدتل ةوبَح دقاع ريغ امو ر و )٣۰(

 اَجَدْنَرَي ميهبلا قفألا تجف لصق هجا تراث اذا تنو 9)

 اَجَجَلُم اهيف تولا رامن َتْضُخَو اَمِدقُم كسلا كّزملا يف اخت(

 امَجأتم (ڪوڪ وأ اب اقام هرابألا رت لف 59

 هب نودتقي يأ هب نوني و سالا ٌةدصقي يذلا وهو امالا هنمو ُهَدَّصَق ( ن) هّمأ ( بيرغلا) ۵
 روحا نيب ُلدتعملا ءاوملا ٌيسجسلاو - « نهلطسو ٌمامالا تماق » هنمو ثنؤملاو رك ذملل هريغ وأ سيئر نم

 ةنجلا لظ » ةياور يفو در الو هيف رح ال ٌلدتم» يأ ٠سس ةنجلا هاوع » ثيدحلا ينو دربلاو
 رةبلص الو ةاهسب تسيل جَسْحَس جيرو . سمث الو هيف ةملظ ال اولاقو «2©"”ْجسْجَس

 هب ىلعغتي هنأل حا السلا باللا جدلا اهرسكو محلا حتنب جج جدلا ویلا (بيرغلا) «۲-»

 هسفن نع هب عقدي ثيح نو حا الساب هشيرل اميبشت دفنقلا ًاضيأ وهو تميت اذإ اجيت ةامسلا جج د نم
 كئادعألاتقل السا بال وأ ككلمر ومآ ربي دتيف ًالغتشم كتبي يف ًاسلاج هيف كارت نح وآل م موب يأيال (ىنعلا)

 : لوق ( بارعالا) ه”حو ؟؟ورعذ»

 « احلم هلوق ىلا اهتلخت » هباوجو رش « اجدنرب » هلوق ىلا « تراث اذإ »

 ةبصحلا تراثو ةنتفلا مهني ترات هنمو جاح ءيشلا راثو ناخدلا اذكو حس ( نإ ٌرابغلا اث ر

 لوقي مهضعب و لطاسق عجلاو برملا رابغ صاخ وهو عطاسلا ثابغلا لطسقلاو س ةحاحلاو

 ىَلمَع الإ ًائيش عدی ملف اهقّبطو اب اذإ ضرألا ثرطملا لج هنمو هاّطغ ءيشلا ل لجو راسو ءاراب 0
 مهم و مهم عججلاو اصلا ىلا هيف ءوض ال يأ مي ليلو ذوسألا لاو - جلا هتبنأ نسرلا للجو هيلع

 ىبسي يذلا وهو وسا یم وه ليق هدنر ةّيسرافلا جادترتلاو ٠ام ةارغ ةانخ سالاری و » هنمو
 فاعلا هنم لمست دوسألا دلا جدنربلا ليقو .هنيمب شرادلا جدنرألاو ج جدتريلا ينايحللا لاقو . شرادلا
 مملو هيف من ءيشلا يف ءيڻلا لغو مرايد لالخ لحد وأ مهني لحد لخت عوقلا للتو -

 كن ةلزن هتيأرو كن ةو كنض ناکم لوقت ثنؤملاو رك ذلل ءيش لك نم قيضلا كنضلاو --

 جلا اوبر موقلا و ةّحللا تضاخ ًاجيجلت ةنيفسلا تحلو - ريثكلآ داملا وهو رش عج راغلاو -

 يأ فيسلا ةجأ تدتشا لوقت تبلت اذإ (ن) دا تجأ نی ایت اا نم جاتو ۹ قلأتملاو
oچ ةيابنلا 6م چچچ ایا  (e)ياشلا هفق (ه) لب حرصلا )٤( چاپ حرا  

Tu 3)يلع حرصلا (5) چچ حرملا هر ناشا (۷) بشع  



 و ا
 لا بطُق ىلع الملا ىحَر رب ةظيفح اذ ًادجام يفت كؤادف (؟4)

 وتم راجتلا ياي تفرع هار ام اذإ تاداس ديسو (؟ه)
 هدد ا 0 _ 5 م 01

 اأ ناك ارظْنَم يع رت ملف هلو هجآسؤأ يف لات (5)
e 

 ملا ينا اهم ددو اهو دمي بادآلا هب دقل (۲۷)

 جرو ىناتي نأ الإ تلا امو اَطاَجِس وقم يزألك ةتْيش هل ((0)

 هت اک دوسأ هلمحيف قفألا هترثكب يَ ثيحب ثيثك رابغ ابغ برحلا يف روتي اذإ ( ىتملا ) ههوو هرح ةدس

 امف تولا روحي صوتو كلادعأ لاتق ىلع ًامِدْنُم ةقّيض قكرمم يف هلالخ تنأ لخدت جدنريلاب ٌغوبصم
 حضاو رخآلا تيبلا ىنعمو كلما اهتضاوم يأ احح ًاكار

 « ديس » هلوقو « كؤادق » يف بطال ريمض رم لاح « ادجام » هلوق ( بارعالا) «*ه و ؟غ»

 رودي ىحترلا نم لفسألا قيطلا يف ةديدح بّطقلاو ةثلثم بطقلاو -- “"”ةظيفلا ( بيرغلا ) هيلع فوطعم

 ”لامفأ لمقت كّنأ « لا ريدي » هلوق ىنممو حضاو ( ىنمملا ) اهبطق ىلع ىلا تراد لوقت ىلعألا ْقَألا اهيلع
 هتبساع يف شقان ني روپشلا ءايخسألا دحأ نأ وهو .ةياكح ٌمضوم انبهو ”لقعلا هيضتقي ام بسح م رككاو دلا
 « قئاودلا :رع لأست كلاب اه اهتيطعأ فيكي لابت الو ةريثكلا فالآلا يلم كنأ » هل ليقف هيام دحأ
 « يلقب مسلس ال نكك يلام حّشسأ يبا » لاقف

 »٣ والو ر ءاضأو حل اذا یلاتو قلتثأو ا مآ (ض) هيث 3 3 (بيرغلا) «؟۷و 3
 و ماوقلا يف ضايب ليحختلاو ٌةَْملاو قلا ًاضيأ وهو حبصلا ضايب وهو ف

 عج لاوُجْفلاَو - للا لغة متم هلم ين هارهاظ يأ هْحاَطَوَو بسلا ٌميضاو جرو ماس شياو

 نوكت نأ ل إيلا نم لّححْملاو لاجْخأ اذ م هلوجح د داي سف » لاقي هسفن ضايبلا وهو 3

 ىشعألا لاق حلو همراكم يذلا رک ل إجرلا هب يش و . هيثاث وأ هّمصن وأ بفيظولا ث ثلث اهنم ُضايبلا غلبي

 رخ واب ءاقابلاك س انلا نم ئعنلا يوذ دنع معلا ناق اولا

 اهداف دب بادل حلصأو هنم نسحأ ةرظنم ىنْيعَرَ ر لف ةقرشُلا هبقانمو ةعفاولا همراكم يف مَع ( ىنملا )

 مهبّذهو مدا ةئيدر سانلا قالخأ تناك يأ رثألا لحمضم اهنم ناك ام دّدجو

«TA»لس عج لاجسلاو 8-5 لسا تكلمت ار (ض) ٌلحنلا تا او لَسَصلا ُيزألآ (بيرغلا )  

  OMچ حرصلا  (r)ىمعالا +١

1 0: wm al-mostafa.com 



 ةنماتلا ةديصقلا 1

 اس (فلا)

 ایج م ريا يللا َرَعْذُي نلف ةيرڪ موي أب هغر ال لا 09)
 ام ناڪ دقو اوهر ةردانف هاب ةوطتب ىمفألا برنلا ىت (0)
 اَن بِاوقلاو يلاوملا رشب اهني حبني ءادغألا ىلع اليم (۳۷)

TT CT 777 
 ضاق رب » هل لاقي ةغراف تناك اذا حس اه لاقي الو کدم رک وأ لق دام اهيف ناك اذا ةميظملا للا وهو

 1 + سيقلا يرما لوقك هطلاخ ًةاناقم هاناقو - ساو ناسحا يأ « لاجسلا
 2390 للحم ريغ ءاملا ريغ اهاَذَع ةرفصب ضايبلا ااا رکی

 لسملاکو ع سیلو ردكلا ن نم ءيش هيف سيل يذلا ىّتصلا ٍلسلاکٍ يع لك نم صياح لح هل ( ىنملا )
 مومتسلا نم هريغب طواخلا

 هلعل ةغللا يف ديقم ريغ جهجبملاو ةَبلَص ةمكض يأ ةرب زه ةقانو دسألا دب را (بيرغلا) «»

 جامجمت لجرو لقعلا فيزا رشلا ريثكلا ًاضيأ جامبتملاو . ٍتوصلا ريثكي أ جامو جاهم ملظ موق نم

 اس ال ًائيش فاخي ال دسألا اذه لثمو يوق دس هناف هع زب ْنأ برحلا سأبل يغبني ال ( ىنمملا ) ليوط يأ

 دسألا وهو هفاخي فيكو برملا سأي ”فاخي ال يأ كرشلا ريتك اًشحو ناك اذا

 «ھاسْحا الإ ةريبك هلو ةريغص ردا ال >ىلاعت هلوق هنمو ااو اک ر رداع ( بيرغلا ) هدوم“ »

 رخبلا كراو » ىلامت هلوق هنمو كتنه ىلع ًاتكراس يأ « اوهر كلذ ْلَْمِإ » لاقي نركسلا وخرلاو

 ءاملا فصي هنع هللا يضر يلع ثيدح ينو ٍةمساو وج اذ ًاحوتنم وأ هلرنيه ىلع كاس يأ « وخر

 ترو ملا ةعساو يآ وَر رب و قوْعَر عمج يو ان ةكقنتلا عم : مضاولاا يأ ث يجر تاور مَظنو «
 انيلع ىفوأ هتقيقحو هيلع فرش 57 هيلع لطأو جرم وهف ًاقيثو ًاقالغإ "عا "جكراو (ن) ةبابلا

 كيلاعصلا ةورع لاق . هئاذبإ ىلع ماد ىذألاب نالف ىلع نالق طأو هصخش يأ هللطب

  رهتللا حيلا رْجَر مهتحاس تورج هتادسعأ ىلع ًالطُم

 نم بيضقلا ليقو عقلا وهو بطلا نم عاق يأ بيِطقو بضقم و باّصقو بضاق فيسو -

 هلم هتوق ةّدشب ىصقألا برغل دص ( ىنملا) ةحيفتملا ّدض وهو بٌطقو بضاوق 5 مججاو فيطللا فويتلا
 ًاقيرط هل لمجي معج يف ًالخاد هئادعأ ىلع رشم حودمملا يآ هنوك لاح يف كلذ لبق ب رطضم ناكدقو اكس

 ةمطاقلا ةقيقدلا يفويسلاو رمسلا حامرااب مهني

 الاب دربلا (ه) ڳچ ةباهلا (4) چچ نآرفلا 0 44 نآرقلا () ١۹ تالا )١(



 ١ ةنماثلا ةديصقلا

 رفع اهيف تذش بورُح يلايل (50)
 ىتبثلا ٍقَسَع يف يأرلا ومش يرش ادم نوثملا ناي تبا كو 0)
 اَبَرْسُم كراسي ْنَع ًاداوَج اةرطو اهرم كنيع نع اَبْطَع َحلَف (5)
 اجهو هلت يواعألا لمي رش دج اهب ماي نم كل کو (؟ه)

 اََنِجَلَم نايبلا وذ رفع موي اذإ بطاح عاملا نيب هب موقت (؟)
 (ط) نيك اسلا (فئاز

 امف تسفر بورح يلايل يه لوقي ىبحي بطاخي . ىبحي وعو حودملا وخأ انه رفمج ( یملا) «۲»
 كنم هوجري ناكي ذلا وهو رفعج نأش هب مفترا ًالامعأ تلمع يأ كنم هوجري ناك ام تققح راكم ءانب رفعمل

(Eg r»اذا االف جفلاو ملا ديس نم ماني نأ كرتيال يذلا يأ داهسلا ريثكلا دسم ( بيرغلا )  

 لرد ليلو ظهر َقلاو - ًظقبأو ٌمزحأ يأ « كنم أر دهن وه » لاقي و دي هلمج

 9 وأ كَم اذا ليلا يأ « 20ب5 و اذإ قرساغ رش نمو » ىلاعت هلوق هنمو مالللا ٌالتخي ”نيح هلوأ

 ا نمط یس لاقي مطاقلا فيسلا بطملاو هطوقس دنع ماقسألاو نيعاوطلا ة ةرثكك تطقس اذا

 ( ملص ) هللا لوسر فيس مسا ًاضييأ بلطَملاو - مطَقلا وهو بما نِي كلذب لَم قيلذ بضع ناسلو
 ٌجِرسلا هيلع دش يذلا سرفلا جرا س

 ,ةمالع هيلع لج هناك روهشملا فورما ويلا هب دارم مايألا نم ُمَلْمْلا ( بيرغلا ) هج و مهد

 سرافلا ُملمْلاَو ةمالع هيلع َلَمَج اذإ « هريغو رباتكلآ نم انك ىلع ملأ » ملوق نم هيف_مظع أ حوقو

 « ليم دج » هلو ”دارملاو » كلتش ليلا طاب ر اتيف از ام » هنمو برملا يف نامجشلا ةمالع هسفنل لح

 يرتحبلا لاق هيف لابس قق يأ دج ”باذع هنمو هيف بلا ققحلا يأ

 بيرق دج نيراسلا ةبصملل هثوضو واملا يف طَرْفَأ ردبلاك

 اهيف لخدو اهي قرتحاو اهّرح یساق اذإ لو الص (س) اهب و ّرانلا لص نم اھتخس رانلاب هدي سو 3
 فصلا ءيشلا طامسلاو - تدقت دقنا اذإ (ض) ٌراَثلا ٍتَحَمَو نم دقوتملا ج جموتلاو -- هتدشىماق رمألاب ضو

 نومّدقتي نيذلا دونجلا فص ليقو . نيطايسلا نيب ىثمو نيطاعس هلوح موقلا ماق هنمو مص موقلا طامسو
 ةكسلانم ةملكلا » هنع هللا يضر يلع ثيدح هنمو مالكلايف دّدرت جلجلتو لجراا لحلو كلل يدي نيب

 ١۷۷ يرتحبلا (0) دهګ نترفلا (0)



 ةنماثلا ةديصقلا اح

e۷)ايلف ضيرقلا َنْجَملأ حلاقو ام بهَا “ألا ا ا  
 اشو س نأ اًيِرَح نکو ًارئاوس يناوقلا لاش كعمل (۳۸) عا. 5 (سلار

 (اهريع ) كجيتل (ط س ) ( بلا )
 رس ےل حس ےس

 نمؤملا اهعمسي ىتح قاق و هردص يف ارح يأ ي اهبحاص ىلإ جرخت تح جلل .قفانملا ردص يف نوكت

 جِتمو جاا لجرلاو ضمب رز ضب جرخجال نأ مالكلا ُصقنو ناسا لق 2 ةحلجللاو اهسي و اهذخأيف

 نيح نيطاّسلا نيب ًابطاخ اهف تق اهتّسش نوُساقب كءادعأ تلمح كل ةروهشم ةعقاو نم كو ( ىنملا )

 حودمملا ةعاجش فضي . هريغ نع ًالضف نيب يب غيلبلا داكي ال نيح يأ ملكتي نأ ٌعيلبلا بيطخلا دقي ال

 يلايلا نود َماَيألا اوَُح اغإ و اهمئاقوب يأ « برملا مايأب ملاع وه » هنمو . ةمقاولا مويلاب دارو ةتحاصفو

 ورح لوقو «©"”ترماغ ىتح بوقرعلا ةليل » هلوقك اهوركذ اليل تناك اذإ و . راهن تناك مهب ورح ّنأل
 ةحيحّصلا ةياورلاو . مهئادعأ ىلع اهيف اورصن يتلا عئاقولا َمايأ دي ري هتاف «©"7لاوط “رغ اتل مايأو » موثلكَن

 : يرتحبلا لوق اهلع "لدي « نيطاسلا نيب »
 « “ر رعاش نيطامسلا نب اهب موتي يتلا کیعاسم الإ نكت مل ولو »

 « عئاقولا» ىلإ عج ار وهو « اہم » يف ريمّضلا نم لاخلا عضوم يف « خلا اتو » هلوق ( بارعالا) «سب»

 ْبَب وأ باه اهرجز وأ اهاعد ليملاب باهأو ةباهإ ليإلاب باهأ (بيرغلا ) ی وباسلا تيبلا نم موبغملا

 باهأو » ةبمكلا ءانب ثيدح هنمو ليخلل ”رجز يهو بهو "باهو يدقأو يلبقأ ٌليخ اي ينمي يهو

 : يملا نب رام لق ٠ لبإلا يف هلصأو هتي وست ىلإ ماعد يأ «“هحطب ىلإ سانلا

 2م فلک ا تاعار لصخ يذب يقو بيهلا توص ىلإ من

 ني حالو جم وهف هلع مقادف دب يرث ایک (س) ءيشلاب جَ و هب جملي هلمج ءيشلاب االف جو

 ( ىنمملا ) مالكلا نم عاطتقا هنأل لوعفم نم لي إيف رعشلا ضي رقلاو - اهعاضر داتعا اذا ةا ليصل جَ

 صرحیف نييلع اي رح رعشلا نلمجي نناف َندِْفأو نبفَأ بورحلا كلن ل ا مراكلا صضاولا ايركَر ابأ اي

 عاقيالا ىلع حودمملا ضحي رعاشلاو اي ر وبأ يه يع دينك نأ تيبلا اذ نم رهظيو . نييلع وج

 هجم يف رعشلا داشنإل ًايعاد كلذ نوكيف هئادعأب

 *دجألاو ىلوألاو ىرحألاو انك ل مفي ناو اذكب ير هنأ لاقي ريدجلا لک يرحلا ( بيرغلا) هعم»

 يأ نيرعألا ىرحأ َبَلَط وأ نظلا بلاغ يف لامتسالاب ىر وه ام بلص ىترحتو . دحاو ىن قَيلألاو
 لوقي هجو قبس اک دئاصقلا يفاوقلاب دارملا ( ىنملا ) «" ادر اترك كئلوأق » ىلامت هلق هنمو اهالوأ

 ناسللا (ه) ٠۲+ يرتحبلا (إ) ٠٠١ تاقلملا (۴) برقآ (؟) چ اهلا )١(
 چپ حملا (۸) چ نآرفلا (۷) ء تاهملا (5)



^ 

 تاتو بوطخلل انيف لول هرو َنِحَجْرْلا بابشلل مد (۳۹)

 4 ةعسأتلا ةديصقلا )

 هب هحدم دم رەش نأ ةديصقلا هذه نإ لاقي و هللا نيدل زمملا ةنيلملا حدي لاقو

 ميِفَص هيف قبلا ني نرم اعلا ريسبملاب خص ناک لَه )١(
 f سالو

 اعربتاو دخولا نهب يدهت امتإو بولا تاّيمت يد (9)

 جيت و اهي رش أب وأ تنك کایہ دالبلا نام کک ذ ىف يتلا ٍةرئاتسلا و لاا يتلا دئاصقلا نكت

 2 ًاضيأ نجر ماو ةريثك ةمساو يأ ةنحجرم ايند يف نالف موق نم نحجرملا بابشلا ( ىتعملا ) «مو»
 ميعيمج يرهوملاو يرعزألاو ةديس نبا هدروأ ظفللا اذهو ةنيعم يأ ةنحجرم ةأرماو ةليقث يأ ةنحجرم ىحر لاقي

 « بابّشلل » هلوقو زق اذا ءينلا محجر نم ةدئاز نوئلا مهضمب لاقو ةيلصأ نونلا نأ ىلع نوّدلا فرح يف

 هليبس يف يأ هليبسل ىضم لاقي اک باشلا يف هانعم

 سو ےک

 يف« حلازهي» هلوقو « نر » هلوق « خبض» » ٌلعافو ٌةدئاز انبه « ناك » (بارعالا) « » ١

 قبلا كرا يأ مولعلا ةغيصب « زي » هلوق نوكي نأ نكميو قربلا نم لاح « احيفصو » نزملل تملا عضوم
 اند و  ةرطقي هنأك تح هب هَل هتيضو اخص ( ن) بيطلاب ٌةدج حمض ( بيرغلا ) ةقيس هيف

 فيل ربا هيف حلي يذلا باحسلا له وقي . طم ميلا هل راص يذلا ببسلا نع م لئسي ( ىنعلا )
 ةرطعم هن اس تراصف ريبعلاب ًاَحَطلُم را لَمَج ضي رعلا

 « يذيب » ةياور ىلع نزلا كلذ وأ « يدم » ةياور ىلع جرا كلت انيلا كسبت ( ىتعلا) «؟ »

 مهتج نم قوشلا ةدشو جول الا اهب انيلا ثسبت ال هنأ ”لاخلاو مارك اهب انتو بابحألا و بولق تايحتب

 هلوق يف ءابلاو مهبولق نع ةرداص اهنوكك انيلا نيقاتشم انب نيدجاو بابحألا نوك ع انرخت تايحتلا نل

 « ًالضاف گاجر ديزب يل تيل » موق وحن للل وأ « الب طبطا » ىلاعت هلوق وحن ةبحاصملل « نهب »
 « سالا ديزب تيقل » وح ببّسلل وأ

oدل نآرفلا (٭) چاچ حرصلا (؟) ناسا  



 ةعسانلا ةديصفلا لي
 افلا > 5 .

 اًعوُشنلا هدد قرف ترق اج لأب وْرَوْلا امم قرش (۴)

 اخيل َنُمارَو لايلا تاب ذقَو يعز يف نقب بلع ساق ( 4)
 ( اهريغ ) ًاحوضنم امد هقرقرت تتاه ( صب س ماس دكر ( بلا )

 دقلو » لئاقلا لوق يف اكمل ةفص وأ « درولا ءام » نم لاح « اهبيج للب » هلوق (بيرشلا) «مو

 مَع رش 2 (س) ةب ورشملا تامئاملا نم هريفب وأ هقيرب ُلجتلا قرش ( بيرغلا ) « يتب مشا لع أ

 هقول ه هوحنو صيمقلا نم "بياو - هات يبت هول الب (ن) هلا لبو - هب قرش ام قرا
 كا وس ريع نم ءاضي جرت كيج يف كدي لخذأو » زيزعلا ليزغتلا يفو . اهلَخْدَم ٍرضرألا ' بيجو

 هي لکو قر ص هوغو ءال ترازو = انآ يأ بيلا حسان وه لا ذا او بقل اضيأ بيلباو

 (ف-ض) هلا هيلع حصن م ع حوضنلاو يعدو ءاج يآ ًالألت +يشلا َقَركَرَتَو . قاَرفَر وبف والتو صيصب هل

 ةرثك فصي ( ىنعملا ) هنم رب يأ د حضن هبوث ىلع كلوقك هوحنو ءاملا شاشُر عتاب حتلاو هَ اذا
 لاح يف ٍدْرولا ءاكهتحنار بيط يف وه يذلا اهءاج ْتصَع ىتح راطمألا ةرثك نم علا تيش تسب ”لوقي رطملا

 لا ءرقن نأ نكميو . اق . اهقارشإو اهنول ءافص يف دّدلاك يه يتلا هتارطق بت ترف هب ًالوابم انج نوک

 « ًاحوضنم امد هَهِر قم ميهو ىرخألا هتياور نم ىلوأ هذه تيبلا ةّياورو نْرُلا نم رام وهو لادلا حتنب

 « ملا » نوكي نأ دمي الو . راعزألاو ۽ قئاقشلا ىلع اهلمحو مدلا نم ةرخلا هجو ناي يف كتل نم ب ا

 َقرَشو هرج ”تادتشا اذا هيمشلا قرش نم انهه « :تقرش » هلوق نإ لاقي نأ نكميو « دلا » نع ًاقترحم

 تلا تارك درع اهتاك تف درولو قئاقشلا لع ةتصقو طلا ,تارطق نأ ينمي لجشلا نم رجلا و
 حرش ةخسن ينو فلكتلا نم واخي ال اذه لكو « درولا نولب » لوقي نأ رعاشلل يغبني ناكر ئنيخ حوضنملا
 « ایج » موم يف « اهمسج » لضافلا خيشلا

«Enلايخ كلذكو ُهيَطَو هُصْخَش وهو .ملخلاو ةظقيلا يف نانالل هت ام ”لايَحلا ( بيرغلا )  

 عيجرو قس حيلط قانو يا بلا ليإلا نم حبلطلاو - بنت هشت اذإ هلايخ هل لّيخت ل اي ةأرملا يف ناسنالا

 ديز حطو ًايعأو بعت ةحالأمو حل (ف) يعبلا لَو اه رَهو رسا اهدي يتلا يأ ږاحاو ىنعم رس

 لي لر اتام تذذدلاف يلا 'تّرس جرا كلت نم ةّيطلا تامسنلا ( ىعملا) ديعتم زال نا هيد

 لمجو أح رم سفن لج ٠ لإ ناصي ملف لإ نايرسلا نع ةفاسلا "لولو قي رطلا دب هايعأف ةقيشعلا ُفيط اّمأو

 نم ىلا ا ةفاسملا مب همي ال "لاخلا نأل ثرظن هيف اذه هلوقو ةمئاسلا لبالا نم لايللاو َساننألا

 چ نآرقلا ()



 ١1ه ةعساتلا ةديسقلا

 و ِرْطُم الص قربلا اذهل ام لب (ه)
 اور َدَجَأ دقو طيلخلا يندُي ال الض هوت حاصلا يني (5)

 ( سد س م س یک س مكر ليج ( بلا )

 ةلاتمم يآ ةفّصلا ىرجم ير دماج سا وهو قربال لاح هنأ ىلع «الص» بصتتا (بارعالا ) «هد
 لص وه لاقيف يمادلا ّلجرلا اهب سي و ٩ترا اهنم عقتت ال يتلا هارفصلا ق ةقيقدلا ةبلا ٌليعلا ( بيرغلا )

 تكسو هردص ىلا هرصبب لبق يذلا ُقرْطْلاو - اهريغو ةموصخلا يف کنم ثيخ واد يأ ©” لالصأ

 يكتمل ةبرضي ةيلا يأ ۾ عاجلا قارطإ قرأ » مطاتمأ نمو « آر قرأ » لاقي . ًاتكاس

 نيأو دصقي نأ هيلا رظن اذا ( ض ) ةباحسلاو قربلا ماش نم مئاشلاو  ةصرفلل بقررملا رومألا يف يهادلا

 نم ُرّدقملا رمألا حالا يتاف ةردقو مَع ترشلا هل هللا حانأو -- راثلا ىلا ظنلا يتلا نوكي دقو . رطعي

 يذلا ةبشو هلكش ةبباشم نم هيف ا قرطملا لّصلاب قربلا بش ( ىنعلا ) رّرتقو ايهم اذإ ( ض) لا هل خت

 دق قربلا اذه لاب ام لوقي قربلا هباصأ اذا كالملا نم هكردي ا ل ًالؤانت ميلسلا هل لاقي يذلا غودلملاب هيلا رظني

 « لب » هلوقو هيلا نورّظني نيذلا ةعامج نيب نم هک الها هغدل هل رق يذلا اذ نمو رقبحلا قارطا قرطأ

 مهب لق لب نولي ال مو قحاب ی ةباتك نيدو ه یلامت هلوق وحن رخآ ىلإ ضرغ نم لاقتنالا ىنعب انبع
 ي ي رع يف

 حتتتلاو مشل مضل ةوطّخلاو ىشمو يشل يف هيم نيب ام حف وُطَح (ن) لجرلا اع ( بيرغا لا) 45 »

 لسو قرط يأ «©*3ناطيشلا تاوطخ اوعیتت الو » یلامت هلوق هتمو تاوطخو یم عمجاو نيمدنلا نيب ام

 طلخي كي رشا را يف ألا نوكي ال ليقو سجا سيلجلاو مدانلا مدنلاكهطاخُسو هيحاص لجرا طيلخو

 ې ضب لع مهم يشيل ءاطلخلا نم ًاريثك"َّنِإَو » ىلاعت هلوق هنمو طلو ءاَطَلُخ عججلاو هكيرش لاه هلام

 رح نب لشهن لوفك م مجلل طيلللا ينأي دقو
 ©2225 اه جادحا كقوش جاتحاو ٠ اوركتباف َنيبلا اوّدَجَأ طبلخلا نإ

 ووت (ض س ف ) هش حو س هريس يف دج لوقت كلذكو هيف شكلا ريسلا نالف ٌدَجَأو

 دنسأف ًايشام قربلا َلَمَج ( ىنملا ) حيزتو جوت دلب نم ءاج لوقتو تدب يأ ٌرادلا تح رن لاقي سَ

 برقي هناك حابصلا رهظي ىقح علي ”قوبلا لاري ال لوقي . رعضوم ىلإ فوم نم ةلاقتنا ببب وطخعا هيلا

 هيلا بح هييبح برق نأ ىلإ ةراشا هلوق يفو دج ينع دب يذلا يبيبح بح كيلا ب < قي ال هلاب اف هناعملب يملا حا املا

 ڳچ نآرفلا (0) 55 نآرفلا (4) جج دئارملا (<) بلع دئارفلا (0) حاملا 00
 تاسللا (۷) چچ نآرفلا (5)

۰(7( 



 ةعساتلا ةديصقلا 5

 اًعْوُدَص ماجلا درع اقوشيو اممم هس اروي اشر (۷)
 اس ت rar 5 هادم دوك

 اوت متاع مون ىح ايلام مالا لي يدبسما (۸)

 ( اهريغ ) امونتف اعام رص قح ( سی س م س دک ( فلا )

 لاقو بيبحلا هنامملب برقي الو حابصلا برقي تح علي لازي ال قربلا نأ ىتملا لصاحو . حابصلا برق نم

 نأ هدارم لمل « حابصلا برق هوطخب هّلأكف رفسأ حابّصلا نآكف حملي قربلا اذه يأ » ٌلضافلا حيشلا
 بيبحلاب يي الو هءوضب حابسصلاب ينأي قربلا

 “قرا وہف لیللاب همون بهذ اذإ اقرأ (س) لجرا قرأ نم ُهرَهْسَأ ًاقيرأت قرأ (بيرغلا) « ۷ »

 ادر ( س ) رئاطلا د رو -- ممل اذا اعملو احل ( ف) مجنلاو قربا حمل نم عماللا حتتلاب لاو

 قر ًاعادٌصو ًاحذص ( ف) 'زئاطلا َح حدصو س ليرغو درو ڈرغ وپف هب برو تانغ يف هتوص حفر درفت

 قربلا هوض اندي قوشلاو ٍداهّسلا لاح يف هلك ليلا نسق ( ىنمملا) حاَدَصو ٌحودّصو حداص وهف ءاننب هّوص
 ماما مرت انوش و

 ةفاضالل ن وتلا تطقسأ نيدهسم هريدقت « يدهتسم » و ءادنلل ءادتيالا يف ةزمملا ( بارعالا ) «مد

 همون لق وأ ميل يأ قرا اداپسو دهس ( س) لجراا کیسو ڈس هلعج مجول ملا دهس ( بي رغلا )
 (ض)تأو بئاصلايف ج خرهتعامج ىلع بلغ دقو . حرموا نرخ يف ءاسن وأ لاجر نم ممتع متن

 تييبلا يف ني روك ذل مكمسلاو قوبل باطما ( ىنعلا) هيفا ءاسنلا عامتجال ال يق سو نيش ی ج أ

 نم جوننو نزح امم دمت ىح لع داهتلا يف ةليوطلا اكتكيل اتيطق يذلا يحاص اي اهل وقي قباسلا

 اک اتا يلايل لوطأ تلا ىلع امالك مات "يلوم يلو ةفاضالاب مالك اق بلو باتكك ماعلا ليلو
 سيقلا 'یرما لوک يف ءاج

 يقم ةيشخ نم بلقاو مالا ليل ةياكأ بف
 هفت عملا حسو را اذإ اس (ف) ملا حس ت نم بوبصلا حوفسلا ( بيرغلا ل عدم

 يرجي_مدب ايقيلطأ یتح اهب ويج اتش دق ينل بسيالجلا ادو ( ىنمملا ) دمتم مزال بنا اذإ اوفو اخس

 لبسملا ليلا مالظ بييالجلاب ةارأ هنأ حجرألا وهو زوجي و » هحرش يف ٌلضافلا خبشلا لاقو يعمد عم ينيع نم

 « حبّصلا عولط ىلإ يكبأ يأ قّّشلاب اهَج رص ىتح مالظلا بيبالجو يتيح يأ تملا مقلب و هقشي ينا

 و ىيقلا ؤرمأ 06(



 “١ ةعساتلا ةديصقلا

 اغرب تايألا ينس دفغو ىتبِحأ قارفر ىج دقلف )٠١(

 ارا مالا ىلإ ا ىح بلاکرو بلاطم وأش تدْمَبَو )١١(

 ايلا بوهشلا اب هيلا يبت ةيئئاجت مامإلا مرح انب تّجَح )١0(

 مهجتي رها » هنمو هب رك جو ”هلَبقتسا وأ انج ( ف) تیک مينو هنت (بيرغلا)
 ماّسلاو ٌحينسلاو هجولا مهج دسألل لاقي هجولا ساب راص موجو ”ةماهج ( ك) لجرلا مُهَجو « ركل

 كالو ام وهو ٌحرابلا هلباقي و كنمايم ىلا ةلٍرسايم نم ترم يآ امه ريغ وأ رئاط وأ يظ نم هتيايم ةلالو ام
 حراوپ و حئاوس لاو كربدتسا ام ديمقلاو كبقتسا ام ٌحطانلاو كرسايم ىلا كنمايم نم ترم يأ هرسايم

 اهقارف دعب يدنع ًاموؤشم ولا لغاشم نم ُنوميملا اص ىتح ميرك جوب يبابحأ قارف يكبقتسا دقل (ىنعلا)

 حرابلاب و كابل نع جاتناب یک يدنع اموركم ةقيقملايف بوب لك ر اصف اهقارف دس ءيش لکيل ريغت يأ

 ْنَم يأ 237 حرابلا دعب حئاّسلاب يل نم » لثملا هنمو حرابلاب ٌمءاشَتَتَو حياسلاب نميقت برملا أل موؤشملا نع
 رعاشلا لوق اذه وحتو هوركلا دعب بوبحلا مقوت يف برضُي وهو مؤشلا دعب ةكربلاب يل بيست

 امآلظ ينيع يف ُروُثلا راصف ءيش لكك رجه دعب رفت
 رييقلا ىلع بوصنم فاضم «وأش» هلوق »تيبلا اذه بارعا يف ٌلضافلا خيشلا لاق ( بارعالا) »٠١«

 يبنتملا لاف اك

 »ياخ شاع سانلا ُلهجاف یره كذا يتم ىش يز
 ىتح اًدج ةديعب لبإ و انآ هلأ ام ةياغ ( ىنعلا) خيشلا لوق ىعتنا « ًاميحصت هيف لعل هركذ انک

 وهو هيولطم نأ ىلا « ماهلا » هلوقب راشأو امتلاك اهمارع دب يف اتال اهلا لوصولل يل ةيطم حرا تذخما
 يفو ةديعب رقياغ ىلا اهلوصوو اهتكرح ةعرسل .ةيطم جبرا لمجو مارا مب هنا ا اضيأأ دوجلا ضلاف ٌحودملا

 يتباغ ناک يتياغ ىلا لوصولا ىلع اا يندعاَش اهنا ىلا ةراشا « بئاک “لا » ىلا « « وأشلا » ةفاضإ

 ةيدحاو اهتباغو

 معلا ةديعب ةبهس ثب و ةديعبلا ٌالّمل وهو حتفلاو مضلاب بهس عمج بوهسلا « بيرغلا » هو؟»
 نرو لمس لاقي اكض رألا نم ابهنس هيف الس لبق أكف هيف دا يأ همالكي ف نال بأ ليق افاق

 حايقلاو فأل راتتتالاو سلا وهو ر حيللا نم ضزألا نم عسا ام وهو ؛ ءاحيقو حيف مج حليفلاو س

 هسايقو اح حاب حاف كلذ لك نم لعفلاو ءاحيف رادو ءاحيف ةضورو حيفأ اہک ا رعضوم لك

 ۲٠۳ ينعا (؟) 3 ج دئارملا 6



NEAةعسانلا ةديسقلا  

 احوسمملا ةتڪُر لبق اج دقو تش هب ممل تحسم (10)

u 88ارس 'مهيطَم لقُع ترس دقف هاش دو  

 بَ وقي امالا وه بولطملا نأ ٌراهظاو حيدملاىلإ بيسنلانم لخت تيبلا اذه يف ( ینا ) م جيني حیف

 د ركي . هيلا انلصا# نأ لبق تاشما ليو ةعساولا تاواغلا مطقت مارك اتع ليا مامالا مرح ىلإ انب
 يقي رطلا ةبومّصو ةقاسملا

 ىلامت هللا ىلإ هب ابترقتيف هندب ىلع هب وث رمي يأ نالف بوش حي نال لاقي ( بيرغلا) هود
 تلا دارأ م7 زب مج اهناف ضرألا اوحّسمت » ثيدحلا يقو هلضفل هب كركي يأ « هن حقب نالف هو

 رثمل عج ماو - ديلا نطابب سلا وهو حلا نم لاح ريغنم دوحسلا يف هابجلاب اهيارت ةرشابم دار ليقو

  نیکتلاب لا اتال كلذب تم هم ةَ يحف نيبكتلا تل اذاف . ندا ةع زوالا رمَلا يوركتا

 . نْهّذلاب هدمت ةلقل ٤ ةرشقنم وأ رشا قيلتُم تالا يعم لاَجَرلا نرم وهو مشا مج ثلعشلاو

 5 يب أ ےس 3 » ءاعدلا ينو . كاوسملا سار ثعشتي ثعشتي اه ثكتتلاو * قرغتلا لصألا يف تّسشتلاو

 رصق لمج املو . هب ربت هتكر ا ایہ قوت سلا س تلا سوؤرا كرتنت ( ىنعلا ) هنم ق

 سؤرلا فصو يقو و ثعشلا سوؤرلاور حلاو لييقتلاو جلا یم رشا تیب سانپ امم ءاج ر اا
 اذه يف وسما نوكي نأ نكميو . مهسوؤر تسشنتف ةديعب دالب نم هنودصقي سالا نأ ىلإ ةراشإ ثعشلاب

 ةّمارلا يذ ةبحاص َةّيم يف ةرتك تلاف اك ملطلا ىوتسم ىمي تيبلا
 ايداب ناكر ل ”يارخلا بايثلا تحتو ةحآلَم نم ةحلم ى هجو ىلع و

- 

Fs 

 حس نم هلص نوكي و لاجلاب اهَحَسَم هللا نأ نسخ اه رهاظ نأ دي رت تيبلا اذه حرش يف يري ربتلا لاق
 هجولا وسم وه ًاضيأ ليقو . « ةاع نم كب ام هللا حسم » ضيرملل ليقف ءاعدلا يف َكْسُتْساَو ديلاب سأرلا

 'ىناه نبا تبي حرش يف ثويلجرم لضافلا ةمالعلا يندافأ اذكه . "ةقلللا ىوتسم يأ

 ىلامت هلوق هنمو اهقيلطت ةأرما ' حيرستو هففَسرَأ ايرست اذك عضوم ىلإ الف تحرس (بيرغلا) 48

 حرسو رت اهلَسْرأ 'يأ اهترس لثم يشاولا يحارلا حسو . 6 ”ناسحاب ”حيرست وأ يفورعم كاش »
 يملا هي لقي لب ٌلآَقعلاو . باتكو بك وحن لاق عج ل اقملاو س د دمتم مزال هفنب ىعَر اح رس لاما

 هون وه يذلا سلا هنمو لاقملا و وه لابعب اهّدشف اهعارذ عم اَهّفيظو یت (ص) ةباتلا َلَقَعو . هعارذ طسو يف

 قب ومصووقفاسملا ُب رك الو (ىنملا) طب تلاىنممنم هيفا ةيرظنلاو ةيرورضلا املا ٌسضنلا ُكلرْدت هب ةيلاحور
 لح دقف دوفأرلا امأ لوقي . ثدحأ حودمملا ىلإ لسي ال اجر هلأ موتي نم مَ كاز قمساولا رتاولملا عطق

 ےس ےس ےس

 جاچ نآرقلا (4) <۷۹ ةساجلا 55 يلج ةيابثلا ) ناما 0)



 1١5 ةعساتلا ةديمفلا

 ا حوتفم اهذ )ا ¢ فراش دقو نذإ ¿ نِم سودرفلا ىلإ يل له )١6(

 اتودملا كرذي متادملا أش الو ةَصْقُم مارشلا ال ثليح يف (5)

 اوج دايقلا يف (بْمَس َلَدَأف لكتب نامل ىلع خانأ علم ١0(

 احن رأو هللمَرَع هل تيل اَعِولَو اياطملاو ايانلا يفمي 08)
 ىلاعت هللا لاق اك عضو لكن مآ اقايتشاو ةبغر كيلا نوتأي ثيحي لاومألاو اولا نم مهيطمت ام مهبلكر لق

 ٩ ییمع ريف ل رم نيت اي اض لكى عو ؟لاجر كوتأي جلاب سانلا يف ْنّذَأو ھ هتم رجح يف

 يف ةصودرف وه يذل رمق لوخد يف يل نوان له ( ىنملا) "* هلا (بيرغلا) 415 162
 ًاقحتس» كنوكك حاملا نع هيف هارعشلا رحمي ال حضوم وهو يأت ا وتتم هارأ يلا هيب تب راق دقف دتف ةقيقملا

 يو تز أهنم لجأو ىلعأ كلنأل كنآش نع ةرصاف مهحنادم يج نأ الإ كيف اولوقي نأ نودي ري ام ل کب

 « تنك“ ثیح كبار » لوقت اكه ارمشلا هيف محي ال ىذلا عضوملا يف هاتعم « ةمحفم ءارعشلا ال ثيح

 « ایش تيَح نم 2 دک » ىلامت هلوق هوحنو هيف تنك يذلا عضوملا يف

 نيب ام سّرغلا نم وهو رولا ناب وأ نيَو رتا نيب ام وأ ردّصاا لكلكتا ( بيرغلا) «17»

 كر ٠ عبا تخ » لاقي هکر ةخانإ للا لجرلا حانأو س ضر اذا هنم ضرألا ترسم ام ىلا همر

 لكك نامزلا هيلع خانأو . ٩2 ین هنع يثتسا ام باب اذهو حا الو حاق لاقي الو « خانتساو كونتو

 عضو اذا ريمبلا نأل ُْدّصلا مح امو اهريغ يف ريشا م ردّصلا ىلع ر األ لب )بالا يف هلصاو هيلع دعشا

 قلأو منارجب مهيلع خاو « هلكتكي نامزلا مامر » ًاضيأ لاقيو ٠ هيلع لق عضو دقف ءيش ىلع هّردص

 اهنبا يئرت ةيبارعا تلاق هک رب مهيلع تلح عاب مهلع
 “> للا لكلكب ٌمرقي اذ نم هلكت ثرهذلا هيلع ولأ

 ا هريس لقد

 لكنك ميلع اَهوُسينُم نحتف 2م برخلا < کلک الع

 ةيسص هدايقنا يذلا ییا راکش يف نامزلو هی عصا نازل ىلع عدد ( ىعلا)

 اذا ةَعاَدَو 300 عدوي عدوو ( ف ) عذب عدو نم نمطللا ك اسلا م عداولا ( بيرغلا) هدهد

 ًاعداو تلا لان ل لاقي داوو ميدو وهف ةنيكس يف يأ ةعدو ضفخ يف وه لوقت ةنئامطاو ب و رقتس او نكس
 هادعأ ىلع توا مک يف (ینلا) ةحالا يف ةع بلا لل حارأو = هی ةقشم فلكت نأ ريغ نم يأ

 ٠٠۲٠١ ةساجلا (5) تاللا (ه) برقأ (+) ہل نآر لا (e) جاب حملا (r) چچ نآرفلا 5



oe.ةعسأتلا ةديصقلا  

 اًعْوُفَص باندا ةي وم راقغ ارداق ًايزع a “غدت (۹)

 اعرص هدي "م الا ُءاقلأ الو باستا ليخد حاملا دج (۲۰)

 اولد ليتسلا مالك ال اشايح هنم بوسي مالا وهو )۲١(

 بلقلا نثمطم وهو لشي ام لفي يأ همضوم يف نک اسو هناکم يف "لاج وهو هئايلوأ ىلا اياطملاب ثعبي و

 اپن اک ىتح ةد اهدي نأ تامزعلا بعتب دارأو رقحار يق وهو بست يف ُهتامزعو هرعأ نم ليش قلق ال

 يتنتملا لوق اذه نم ٌحَضْوُأَو . يَضْلا نع ل لکت

 ٩راسَسلا شويلا هنع ترحم دقو ك شيلا ةلودلا فيس كي

 هلوق يف اياطعلاو ايالا يأ يرتحبلا عج دقو

 ر لو دعو مو اياطملا صيب ابق مث ارو ايالا يضم

 قب (س) نوف ةنككمأ اذا 4 وذ الف تقي وأ نم گیلا ياما تاقا ( بيرغلا ) هلحم

 هيف تم اح اذا نيطلا يف لالا يتقي . « ینو چی اجو » یلامت هلوق هنمو ًاقب'ومو

 ةحفصو هجو ةحفص هالو هتقيفحو . کرو ناں شرا اذا اص (ف) هنع حمص نم وسا ٌحوقّصلاو

 ةفوصوم وه يأ رةكبلا بونذلا نع "رفع هنأ اك بلاغ ”رقتتم وه ( ىنمملا ) هبناجو هجو هُحْنّصو »يش لک
 ةمقنلاو ةمسنلا ينغص “لكب

 «نالف ٌليخد وه » لاقي مهلع سیلو م ملا بستناو موق يف ل اتد نم لک ليخدلا ( بيرغلا) »۲٠«

 لك نم صلاللاو ٌحضاولا نيبلا جرّصلاو -- موتلاكب رمل لا مالكيف تلحذأ رت ةي قلك لك اضيأ وهو

 يأ ةحورملاو ةحارعلا نيب حيرص نيلو هضم حصتلا ”حيرصو هلا "يأ بسلا رص جر "لاقي هيش
 نم لک نأ ينعي هريغ دج ًاقالخ ر قافن الو هاير ةبناش 4 وشت ال نصلاخ وج ( ىنعلا ) هوَ بع

 :كَياَكَدَص اوال د هلوقب هنع ىلامت لا یت يذلا وهو ر < مث يلب وأ ضرخا يطب ام يطب هاوس
 2 ىّدالأو نملاب

annاحلا ُبيَصلاو بوصي باص دقف , لق ىلا ولع نم يانا د اکو رطل باو وصلا (بيرغلا )  

 يفو قو طلا ”لوأ وهو للاب تنأ ءامسلا ٌلهتساو - ۾ ال نم تك م اق | لاق ب'رّصلا وذ

 لک اذكو ةدالرلا دنع اکبل وص قر وهو هنم يملا < ا « اهمقو بوص مقترا » ناسللا

 عجلاو ءاملا ةريثك وأ ءاملاب م "يأ ادو جولد ”قياحسو 3 َلَْساَو لأ دقق هح وأ | توصف م ماکتم

 ياهلا لاق رکو کال إثم مادو حلادو دقو موق لثم حاد
 كج نآرقلا (e) چک نآرفلا {t) دش نآرفلا (ع)١ م يرتحبلا (۲) 11e ينتلا ع(



 6ك ةمساتلا ةديصقلا _

 اهيِرَص نوا 5 هندو ام ةكلاه خفا ولف دودا نمل (0)

 اوف ناوتلا برلا ىت انس شتن كوالا ةربابجلل لق 09

 اوفس ءامآلا ليت سمألاب الفوق دونمجلا جحر متويس (؟8)

 03 یس لبو نم حست رجول قئاتحلا تلق
 هنم ”لرني يذلا باحسلا اذه الخ نشتألا هب حي ام هنم "لزا يذلا باحشلا وهو ( ىنملا )

 4 ٌماسجألا هب ی ام
 . هقمشأ كلذكو َمَكَلَه نم *5رادتو همآقأو ةضر اتن (ف) هللا تس تسل ( بيرغلا) ه١

 يس وف ثيم هلع كير اذ ہعاترال كلذ يي هنم تيما زير شمتلاو . تیل ةر قرط شمنو

 هسأر تحت الج ادیسوت ةداسولا هدسوو - ةقزرلاو تخلو لفك وهو حيتتلاب ج ذودجلاو س

 هدأ يأ نالف ىلا ألا دسرو كلذ ريغو ربارتو شاش نم هب دس ام ل کو ٌةَّدَحلا ةثلثم ٌةداسولاو

 مطقلاوحو نا نم رلعاف يما اهناکر نضج دحاو نوكتو ةئتؤم تولا نونو - هل هنداَسو تسِضاو ليقو هيلا
 مهيلع راد » لاقي رهتلا ًاضيأ نونو .ةينلا يأ « نوكأ مهب تبعد » ل لاقي دملا صْققنَتو د دملا قت امنأل

 وأ عئانصلا ديدمت نانتمالا يأ « ملا وخأ لا » لاقي انبه نمو مق (ن) لبحلا سو رهدلا يأ « نول
 لاقي هنأل لوعفم ىنمع ليف هبناج يف ٌدحللاو ربقلا طسو يف قّشلا ةحيرضلاو ”مي رّصلاو 3 ماو ملا

 کلاه مهنم فاي ولف ةميظع ظوظح لأ مبلجي يأ سانلا ظوظح يي (ىنملا) ًاحيرض هل اوح رص
 ةيدبأ ةايح ىلع لصَح "يأ دب ت تسي مو ةويحلا ىلا جرا

 دش يهو 03 لوألا اهلج مهتأكئرخأ دعب ةرع اهيف لتوق يتلا برملا اولا (بيرغلا) هم
 نيب ”ناوَع هرکی الو حض راف ال » ةرقبلا ةعص يف ىلامت هلوق هنمو يش لكن م انس يف فصلا ناوتلاو بورحلا

 رعاشلا لاق ةريغصلا يه ”ركبلو نسا يه ُضراقلاف « كلذ

 © ت انيق تناكو نرخ يلوح نع تق ًاناوع ر

 دلت ام ید ال يتلا ليلحلا الا برلا هيبشت ىلع وهو ”ةميظع ةديدش يأ خولو حقل بارو

 تحلو . . ءاسنلا يف ريتا مث ل ابالل حافلا نما حاولو خال يعف حاملا تبق 6 (س) ةقاثلا تحفو

 بورا مهنع فدي يذلا لب مهمانتخا يف عاظملا والا بيتر ( ىنملا ) ) نوكس دمب تجاه ٌةوادملاو برملا

 رخ يور اهنم تفت بورح يف "مقوا نامأ يف متتكهّحلص متبلط نا ملل لوقي . ةديدشلا

 نم لالا ىلع ةبصتنم وهو کارو رج وك رک رجفاس عج نیسلا مطب حاوتسلا ( بارعالا) «؟»
 ناسللا (۲) منحك ةساجلا يب



orةمساتلا ةديصقلا  

 ولا كبيس كيد ال للابهق دوذو ىرسألاب كنا «ه)

 اَسوبَص قوبتلاب ىواشتلا لسو ۴ راک دت ليش ىنأ اواَّضَو (55)

 نعم ًاردصم 4 اوفس » نوكي ذئنيحو لوعفم وه يذلا « ءامدلا » نم وأ ءامّلل ةغاس يأ « لمتنت » لعاف

 هقوج لحد نم » ثيدحلا يفو هن. يأ ام وأ رابقلا كي رحتلاب ٌجَحَلاو بْلَقك يملا « بيرغلا » حوفسلا

 ةلفاق مج لفاوقلاو -- بدلا اميأ هاو . هرانأ رابغلا لحرلا جَهْرَأَو رائل رح هلخدب جعل

 برملا ذوا وهو ولا ىلع فصلا يت تبلغو و عوج راب الؤاغت رغتسلاب ادت لا وأ رفسلا ن رم ةمجارلا ةا يهو

 ميسو هقارأو هكفس ًاحفس (ف) مّدلا حّمسو -“” .يعوجر يأ موفق ةلؤانت ةيفاق وزغال نيضهانلا مست

 َْتَسَجَر ياا دونجلا رابغ تويم متدعاش ( ىعلا ) متم مزال ٌحوْفَسو حاس ٌمَلاو بصناو ىَرج هّسقت دلا

 ىلع اسس کتویس متدهاش نأ . ءامتلا لان تسب اهناكةحوفسلا ءامدلاب ةغوبصم ميلي ”رفاوحو سمألاب

 بي رغلا يف انحرش ام

 ( بيرغلا ) لضافلا ةئيشلا لاه اك د وفولل تمن وأ ىرسألل لاح « كيندتجي ال » ( بارعالا ) «؟ه»

 راسإ و ارسأ ( ض ) حلا َىَسأ نم ٌذيحألا وهو ريسأ عج ىلرطألاو - ُهَدَصَق هممأو اّمأ ( ن) ءيشل

 لصأو هاودج باط وأ ةجاح هلأس يأ ىتمج ءادجتساو هادتجاو ةودَج هودجي ُهاَدَجَو -- ٌهَدَخَأو هيلع تق ذا

 *رملاو داطملا بيساو ب «“ ًاقبْط ادَجو اقدغ ًاثيغ انقسأ مهلا » ءاقستسالا ثيدح يقو ماعلا رطل اجا

 2 ا يأ ًابئاس ارطم ديري نأ روجي و ءاطع يأ « ًامفان ايس هلمجاو» ءاقستسالا ثيدح يفو ٌةلفانلاو

 (ض - ف ) ءيئاا هتم نم ابوهوملا ٌحونملاو - بهذم لكب هذو ىرج اذإ انيس ( ض )هاما باس
 اهبل بَرْشَب الجر اهنحاص اهيطمي ةقانلاوأ ةاشلا لصألايف يهو رسكلاب ةا مسالاو ا هاّيإ هاطعأ اذإ نم مايا هأيا

 ذوفو كنءاج ( ىنمملا ) ةحينملا كلذكو ءاطع لك ىلع َقِلْطعُأ تح هلاعتسا رثك منا عطقلا اذإ اهدي مث
 هوللط اوناكول يمي دحأ لكك كأ ةبوهولا كءاطع كنم ارماطب ل مهطح موش 0 ىّيشألاب لاا

 اوملط ول ءالؤعو ناوريقلا 7 عملا دونج مهم تءاج نيذلا 'ىراَسألا ضم ىلا اذه ريشا هلم هاإ مهتيطعُأل

 مايا مِهَحَتَل ملا نم وفعلا

 ليقو .٠ شعل ٌليلغااو 3 مآ وهف س (س) هيلع ياو 5 حلا ىلا ( بيرلا ) ۹

 نارکس وهو ناوشن عمج ىواشنلاو -- لكم لولغمو ليلغ وهف تط لغو الع ةلوهجع اجرا لغو هترارح
 قوبغلاو س ركس اذا ىشنناو ىشتو ةنذنم ةوشزو اوشن ( س ) بارشلا نم الجترلا يشن دنا نم وشت يهو

 (ض) هّحبص ّدض وهو ”قوبغلا هاقس هقبغو ( ض - نإ ُهَقَبَعَو حوبّصلا فالخ وهو يشمل برشی ام

 ج ةيابلا (4) مج ةيابلا (<) نالا (۷) چچچ ةياهتلا 00



 Yor ةعساتلا ةديصقلا

 يوتا ا َبوحشلا َكاذ تركن ةا ىلع َنوُمَرسُي ول 590
 « فلآ و

 اقيمت نول ال متكل ممبناودغ ىلع صن دقو (۲۸)
qr 

 اي وطصتلاو تسلا مهتاصرغ يف قيرفتلاو لمعلا ترق یتح (؟9)

 (ط) ما ودلع 2( مهئارسع (ام ) مهتارع ( فلا )

 مهتارح نولصاوي نولازي ال ( ىتمملا ) « مموقّبغو ايانما موحّبصو موقب وأف نالف ونب مهر » لاقي هحّسصو
 مام ربارشب مهحابص بارش رمحلاّنونمألملا لصاوي اكمِهماَيُأ نم قبس امل مركذت ةقرحب مهتيصع ىلع

 قوبغلاو حوبّصلا نم رجلا ىلع مواد نمل اين ال اكركذتلاو نزلا نم مه ةاجن ال يأ

 نم دقت ةيوحشو ًابوحلت لوهجلا ةغيصب بحشو ( نا - ف) ثول بحس بيرغلا) «۷»

 هال ~ مسجلا بحاش لاقي اك نوللا بحاش لاقي بوحشلا مالو ر رفس وأ دوج و 3 لمت وأ ل ااه

 هت رغ ام لکو راتلاب رسم يأ مكولم حادقو ” ا يأ هحل لتم ( ن ر )ا ًايالق ةرفسلا وأ نتطملا

 ةدع فصي ( ىنملا ) هوست ىح دلجلا رخت يأ ا © رتل اتوا » ىلاعت هلوق هنمو نحول دمض رانا

 داز يأ ديغتلا كلذ لثم كأ هفت ماظلا مآر ول مهنأ ىتح اًدح ماوحأو مهماولأ تيت لوقي هروغت

 فورعملا نمي فرعلا نوكي اکر کتا ىنعمي « ركتلا » هلوقو اهبن ةملظلا داوس ىلع مدارس

YA»مه صا ارعلاو و رعلاو -- دحاو ىنعم حصاتلاو حوصتلاو جيصتلا ( بيرغلا ) 4 4 9  

 اف سيل مب لک ل يقو . انب امف سيل یتلا رودلا نيب ةعساولا مقبلا ىهو راذلا حاس يهو قب رض كة صرع

 ىنعج يح ريغ لاا حتوص ءاج دقو حتوصتف ةتففج لقبلا معلا وأ سمشلا ٍتَحوَص -- ”ةّصارع يعف دانب
 ريصبلا ”يلع يبأ لوق هيلعو نسبي اذإ حاوصت

 تملا يعز ابن حصو تّرعشقا اذإ دالبلا كلو 57 ےس

 ِمُهَتصلْخَأو مهتظعو دقل (ىنعملا) « "هنت جيوصت لبق نم ّململا اوردابف » هنع هللا يضر يلع ثيدح ينو

 مبله نع اركي خسنلا فال التخا ىلع ةلففلا لهأ نم وأ رذغلا لهأ ن وأ يدعتلا لهأ نم مهنوك ىلع ةّدوملا

 حملا نأل « خالا شرق ىتح ه لاق ااو مب تح وصو مهلمش تقرفف كّتحيصن اوابتي مل مهنك “>

 مروط اودمتو همت اوابق مل امل نكلو هدوُج ثينب مبنا مهلفش عج هتك وا مهلا نسخو حست

 تنرق ىتح » هلوق ىنعم نرکب ن أ نکی و مهحي وصقو مهتښنو مهقي رفتو مهر نیب ًامماج راصف مک مهفترف

 لوقلا كلذكو مهقي رفتب ملم تصعب كت اکی رغتلاب مهلعش تص َتنبَصَأ كَحصُت اوابقي مل امل يأ « ىي رفتلاو لمشلا د س

 « مهتحصن » هلوقل َق قفاومو حضوأ لوألا ىنمملاو « اهي وصتلاو تدنلاو » هلوق ىنمم يف

 ۴ ةياهتلا (©) چ نآرفلا )ا



Vekةمساتلا ةديصفلا  

 اوف حوتقلا لق هت اغإو مال يملا ترَصْنو (؟0)

 انس هيف حبا ر هاح ةجاع هيف ألا زوي فأ )۳١(
 اتي تربل قرتنمم فب ملا انآ كيزع بحر يف زيي مول ۴۷

 (ط) توحلا (فرز (  سپ س م ا يع

 هملتبا همهلتو ءيشلا مهتلاو ديش لک متلي هناك ملفا شيم ا ماللا عضب ماهألا (بيرغلا) «#.»

 نم رهدلا ثداوحل هّتددعأ ام وهو ر مغلاب ترسل مسالاو هل هرضحأو هل أيه دادعإ اذكرمأل هّدعأو سس ع

 4 ءانأرق نإ فوذع »4 ترصت 2 لرش ( نا ةو ةتدع رعألل ذخأ لاقي حالسلاو لاللا

 اغاو ميظعلا شيملاب هللا َكَرَصَن يأ لوهحلا ةغيص ىلع ت'رصن وأ ميظملا ن ثياب كتمأ ترصن يأ فورما

 ترص كنا ىنمملا نوكي نأ نكمي و . حتتفلا وه هسفتب يملا نأ رب حوقفلا كل لصحت نأ لبق ًاحوتف تايه

 ًاحوتف'حوتفلا لبق هسفنب وه ناكف هتددعأ يذلا كيأر دنجب كدونج
 كلذكو ضرألا فارطأو كلا يحاون نم هَ ام رسُغو رسم لثم قفآلاو يفألا (بيرغلا) «سؤ» 3 22 3 عا

 حوبسلاو س ةجاجملاو هك نود نم ةيحان بارعالا تويب نم تيبلا فأ كلذكو اهيحاون ءامسلا قافآ
 ص . 2 ھت ت .2
 ةعرسو سرغلا كر جو موجنلا “ل راعتسي و اواو ءاملا يف ٌميرسلا ر ملأ وهو حيسلا نم هي رج ي علا

 هتمظع يقو رابخلاك راما قفألا اذه هيف ببرطضي قفألاك هنس يف شيم لا كلذ ( ىنمملا ) لمعلا يف باهذلا

 ”ةغاابم وهو رحبلاو ملا ينيج َةَس فص < هيف حسی حاس ہلاک راما ر ”رحسسلا اذه هيف جو رحبلاک

 نی نيقراعت لا رحبلاو قفألل يتاكم المج امبنال

ernيف يأ ةعاس ذم يأ 6 انآ اذك لف » لاقي فرظلا ىلع بوصنم « ا » هلوک ( بارعالا )  

 لاقي مساولا بخل (بي رغلا) راهنلا فأ يف راس لاقي ٠ يش لك لوا وهو ينألا نم اتم برق تقو لوأ

 تقرخماو اهم اترو حرا قرخنمو - ةباحرو و داس كل ) بحر هنملعفلاو بحر ناک
 قارغنال كلذب تيم ةمساولا ٌدالّملا ق'ركناو ضرألا يف قرتخت جرا لاقي . اهي وبح ّدتشا تقرتخاو را

 هيف مّسوت اذإ ءامسلا يف قري وه لاقي مركلا يف قرختملا يركلا ارسكلاب قرحلاو . ءاقرللا كلذكو ايف جرا

 ( ىم ا ) عيسولا حيسغلاو د “ةة رع مسّناو و ضرألا نوطب نم نئمطا ام وهو تبَح ممج توبخلاو سس

 حبا كی دد نيل م یک راوی ییا نی ياسا تیب یف يكن اع

 خسنلا يفو 0 و اب ضرألا مهيلع تقاض » لات هلوق نم ذوخأم اذهو ه5 ةقّيض ةعساولا رافقلا جول

 بج نرالا (e) لب حملا 0(



 100 ةمساتلا ةديمفلا

 ر چ ٤ 2 5 ل -

 اعزأ ءامتلا كالفأ يولاغم ههئاب عقاد ْوَ وزا هيجان (55)
 1 تملا

 اويل امج راف تراك دق (راوف كولملا ةمراتسللا داق (؟5)
 ب 5 ر 5

(o)ًاحيتم ماحْلاَو برأ “ر يف اردقُم ءاضقلا فلم ا٤ اکق  

 ( ےھ ) ًاحيشع (اه) | ( حم اس طاس ںیہ س م س نك س يك ) اذاف ( بلا )

 ارش طب أت لوق هنمومي رسلا قرخنملا ودعلاو بوبملا ةي رسلا ةديدشلا بونجلا حير يأ «بونجلا قرخنم »ةعوبطلا

 290ككرادتملا ةدش _ايرم رفرخنچ يحتني ثيح نم ج رلا دفو قبس و

cernيأ 220 ةتللنلا كت يجي يذلا كير » یاست هلوق هنمو هاجر ىنم ءاَجْزإ ُةاَجْرَأ (بيرغلا )  

 كور بيصُي هن اک هتعاجشب وأ هرظنم و راهجو هنسح كجم يذلا لاجترلا نم ٌعَوْرَألاو -هقوسي و هيرب

 نوكي نأ نكي (ىنعلا) « هرسيف هار نم عوز بجسم يذلا لاخلا نم علا ئارلاو داؤنلا (يكذلا 'مهتلا وه ليقو هب

 يأ ٌةيلاتلا تايبأألا هيلع لدن ا, مضوملا اذه يف بسنأو لو وهو رهوجي فورملا دئاقلا « عورأ » هلوقب دارا

 لازلوأ ٠ ةرايسلا بک رکا لعأ هنأ هيسوحن تلاو وأ رم لازال نوميملا هعماب لحز نات ل عاحش اليس هدوقي

 ءامسلا نم لزانلا ردا لازل وأ كالفألا ىلعأ هنأل هناکم نم يملا كلذلا

 ءاهلا ةمراضخو مراضخ عملاو رحبلاب ”ةّيش» ةيطملا ٌريثكلا ٌداوجلا رسكلاب مرضحللا ( بيرفلا) «ء»

 يبث لاق .يش لك نم وشكل عرطلاوًةأرلل هب قصات الو نومرصخو عح ا ثي

 راضيا شويلا هنع تزجت دقو هه شيلا ةلودلا فيس فلكي

 ةفص يفو اف رع يأ نيعار دا جيش ناك ةحابش ( ك ) لجرلا حبسو نيبكتملا نيب ام ٌديعبلا حوبشملاو

 ءيثلا َكّدَم حيبشلاو نيعارذلا بش ةياور يو امهضي رع وأ اہلی وط يأ «““نیعارُد ردا حوبشم ناک » لوسرلا
 ةمرلا وذ لاق . هوحنو دلجلا حسك داتوأ نيب

 © تف ضيبأو عاشمش برملا هب تت نيعارّذلا حوبشم لك ىلا

 نيعارنلا ”سوبشملا مريمأ وعو كولم مهتكوشو مهناش يف مهنأكترخأ ع سراوق ٌدئاقلا اذه دوقي ( ىتعلا )

 قينآ ةديصق يف هلوقك مهميمج ىلع
 تب رو روم نيب نف ًانارم كولملا هيف تبتر دقو

 ةيحانو وجوو يقي رط لک نم يأ « بأ لكن م ااجو » یی رطلاو ةهللا بالا ( بيرغلا) «*ه»

 ل اك نيذلا داك ا داق ناب هوو یو هيتس يف هئدج نشو ال ( ىلا شو بنام لك نم ليقو

 تاللا (ه) کچ ةيابلا (4) 1٠٠١ ينتملا 5 إب نآرقلا (؟) 408 ةساجلا (و)

 ج حرعلا فقز



 ةمساتلا ةديصقلا 165

 (سلا )

 ايو هداج تشو افأك راقفلا يذ ةبيبب فاو (۳)
 ب

 اًميمأل اهبابأ تفعتر ول  (باتك راحبلا من اإ ىتح (۳۷)

 احودقملا كنز كود ترف يطظنلت ران تولا يشاوغ ترَخز (؟8)

 (سي سمسا دك ) جوملا (ج) (طدازمع (ةنز  (اهريع) كالو (ح س حم) (نلاز

 مرد توملل اكلامو ةهج لك يف ءاثي نمل هردم ءاضقلل كلام راص هتك لاق هتكوشو هنأش يف "كلم مهنم

 عارصلا يف « ةردقم » هلوق بِي هنأل خسنلا ضم يف اک« ًاحيشم » نم ىلوأ انبه « ًاسیتم هو ۔ كيذك

 رومألا ف املا هانم يملا أ و لوألا

 ةافاوملاو اذك ناك داعبملا يف هتيفاو لوق مهاتأ ءافيإ مهافوأو ٌدافاوم حوقلا نالف فاو ( بيرغلا ) همح»

 بوتلا لحالي نأ وهو عاطضالاو طبأتلا لتم ءاد راب مششوتلاو هب هدف فيسلاب هتّسسوو - ةآجانلا ًاضيأ
 ”لئاجلا تف هغيس لئابح ست وي لح را كلذكو مرحلا لمضي اك سيألا وبكتم ىلع هيف ىيا هدي تحت نم

 هماحلب هحشوت يف ديم لوق هنمو ةفوشكم ىبعلا نوكتو ىأسسيلا هقتاع ىلع

 ٩ا تودغ ذا يحاشو طرف يكس لمحت “يلا تي دفلو

 لنا » يروج لا لاك فسلا لئاج نم قتال لع كام ذاجتلا - نين فيسلا اب حاشولاو

 اذإ ابتاغ هتماق لوط ديرت «*داجتلا ليوط يجوز » عرز ّمأ ثيدح ينو صصخ 1و « فيلا

 راقعلا وذو احن هن اراعا یف یم هيلع ا )اا رسحأا نم وهو هداج لاط تلاط

 يلع الإ تقال » هنمو ءامسلا ن رم ليكرمح هب لزنو مماص هللا لوسرل ناك ميس ةّماعلا دنع اه رکو ءاقلا حتتب

 «راتتلا وذ الإ فيس ال

«APY»لاقي و هّصَم يف غلاب هفّشرتو ءاملا فشتراو همم اعر ( ض - ن) هللا فسر )ب 7  

 حلما _مضلاب جاجألاو -- اطاصحتسا يف ينتاب ةجاحلا غواب يف + لتم وهو شطعلا نکس يأ 6“ مقأ نش را

 جاو « 90ج جاجأ خلي اذهو » ىلامت هللا لاق ةرارملاو ةحولملا ٌديدش “يأ جاجأ حلمو رحبلا ءاكءاملا نم

 اهنم يقتسي نأ نكي الو امام هلق للا الف بلا اخد (ض) : نالف حامو - ًاجاحأ رام اجرب( ل

 وهف رثبلا قوف وهو هجرختسا اهب و رلدلاو ءاملا ميمو ديلاب ًاقارتغا ملل ىتتس | هباعسأ حامو ديلاب فارتغالاب الإ

 « تحتل تحتلاو قوفلل قولا » لاف حيلاو حلا نع يعمصألا لسو حم ىنمب داوا حتنا خوتم يام

 هب فرعا وه » مطاثمأ نمو . اهرمق يف وهو ول واذا اي نأ حيماو رثبلا سأر ىلع وهو يقتسي نأ حتللا نأ 'يأ

 3و نآرفلا (5) ميپ دئارفلا (0) نيرحبلا عج (4) مه ةيابتا (ع) حاسملا (؟) بناسلا 21)



 ¥o\ ةعساتلا ةديصقلا

 رڪ هيلإ تحلك وأ نهم هج هيلا تَرَ امناكق (۴۹)
 5 ل .ُ 0

 اسو رڪني نافوطلا هب یوا ل امو لاوشلا ينحت يما (60)

 ) )4١كيلع التوم َاَققاَو اراب كتوموب مه انج 5

 رانلا هب دق يذلا دولا دن ةلاو  هيلمإ ىر و حالا ىري حالا نأ ينمي هالا تاپ حاملا نم
 اذإ ىتح ( ىنعلا ) ذانز مجلاو ناتدنز لاقي الو ٍنادنز ليق اممتجا اذاف ىثنألا يهو بقت اهيف ىلفسلا ةدنزلاو

 الإ اهنم قتسي نأ نكي لف بصل حلالا اهءام تم ول يح اهترثك ن م تقلب يتلا هيئاتك ناحسلا الم

 . ثرفظلاو م يتلا كل لحي فيك ذات كودع تدمج ران * ةيشافلا تولا جاومأ ْتْرَخَّر ديلاب فارتغالاب

 نالق » و ىتجاح تيضق يأ « يدانز كب ترو » كتاعأو كدت أ نل كلوق نم « احودنملا َكَدْنَر » هلوقو

 هيف ٌتيبلاو اهب ُبارّضلاو ٌمِفادَل راتلاو دنزاب ذارملاوأ » لضافلا خستلا لاقو « دانزلا يباكو دانّرلا يراو
 “يزود ةغل مجازر « احيمأ » هلوفلو « ريظنلا ةاعارم ةعنص

 « اق هللا كذب الإ رعي ال ثالف» لوقت دعم زال رغفف هتف « ن- ف » هاف رف ( ببرغلا ) «مه»
 ناتسالا ود لصألا يف ح واكل ليقو همت يف طرفا سمع وأ سوب يف رشکت حولك (ف) ههحو حاکو-
 جار « هيلا » يف ريمضلاو تولا يئاوغ ىلا مج جار « نهم » يف ريمضلا ( ىلا ) ميااك و بق سوبملا دنع

 نر حاف وما مه » لات هلوق هنمو ا کو مجلاو دحاولا ىلع قلطي دملا و « دل ودع » ىلا

 لَه دق لوقي ۔_ مج مسا یدملاو ودع عمج ىدعلاو ر داعأ ملا مججو دبادعأ عجلاو تنؤيو عمحيو ىتي دقو

 نط منهج امسا هج ا اهاينأ ترشكو أ , ر س ل امك ءاءادعأ

 « رب م نمله لوقتو بتألتما له نهب لوقت مو رب د اص يف امت لاق اک بش الو سانلا لک ان اهمأل

«i»انالار باطلا يف هيلع رثكسأف هلأس لف الف خاو و لش لا نالف أ (بيرغلا )  

 رو رسلا رهظأَو همارك أ يف للاب و هب ضلت ةَوَمَح ( س ) لجترلب نحو حالال فاحلإلا لم ةلئسلل يف

 ”رجرلا ىَدوَأَو - ةحل ال هل ةجاحل كيلا دوت نل برضو و ةوافحال ب "نام » ّلثلا هيلعو هب هب حرفلاو

 قيقا ر ردصلاو لست القو ىَدولا كلذ نم د كالا ساو هب َبَهَذ تولا هب ١ ىداوُأَو داوم وهف كل ءادبإ

 كل مهتعاط تقو رتاوف دعب اذه ماس مني ال نكلو كنع لاؤسلا يف م يابت ةيمأ ونب و ( ىنعلا ) اتيإلا

 ةقرغلا كيد ام دعب اسفي یل وأ وذ مفتي ال اک

 « تومّهوتي » هلوقل نا لومضم امهيلك نال ناب وصنم هو اتتا هلوق ( بارعالا ) «غل»

 ميج دئارعلا (ه) چچ نآرفلا (4) تك نآرقلا (م) او (0) راب دئارملا 00(



 ةعساتلا ةديصقلا 10^

 اقيبصت مهسْبم اغاكف اتام ميلع ايلا بواب (40)

 اتوم وادحلا ىع تاباللك مديقف هْرُرَو مهتئامم اوثبل (59)
 2 سلال 2ع 0 3 2 ه

 اح رتو اهيا نم حارا هئادغأ يف هللا ءاضق ذقنا (52)
 7 م و عَ ا

 ( م س شب س نسي و س رك ) هئادعأ ( فلا )

 بتاكلا بدأ يف ةبيتق نبا هيلع رصتقا ىتح اهريشأو تاغللا حصفأ لومغملل ءانبلاب ت ( بيرغلا )

 مطقنا هليو 3 « رگ يذلا تف » هللا لاق تيب الو تهب ”لجر لاقي الو توهم” جر لاقي هنأل

 (ينملا) ُميَححو مهن يأ « متت تغب ميتا هتمو تہ ہد (ف) االف تیت و ارحم تكسو

 تّلض 'يأ كيلع مفي ٌجاتناو مهلا ج جراخ کی وثظ تح برحلا ناديم ين نق ةوطس نم اوتو ارشد
 امالا ئاق رقمظع ناي هيفو كايا كد داق اومتوت ىتح موقع

 ضم هلمعتساو احا ىنمع ٌرواحتلاو بواَجَتلاو اضمب مهّضعب ةبواج ُموقلا بواجت ( بيرغلا ) «45»
 ( ىنمملا )ےہ م كلذكو احابص مهيلع تراغأو مهتأ ليلا مهتحتبصو -- ليطعاو لبالاو و ريطلايف ءارمشلا

 ايندلا حأ رج . مهتكلحأق ًاحابص مهيع َترَعَأ كنك ك ءادعأ ىلع اهلعأ حوني نزح ”ممتجم ايندلا لمَ
 اوخرصتساو ايندلا يف مّراصنأ !وَعَد» تيبلا اذه حرش يف ٌلضافلا خيشلا لاق ٠ مهيلع حاينلا يف ناب واجتم

 ميف ةدش نم مهن نيتيبلا يف را هجوو . ةباجإلاو خارصإلا لدي مهيلع ئاونلا توص ّذلإ اوسم اف
 نيح مهيلع حأاونلا ءاسنلا بواجتك ًايندلا لعأ توص اومهت اوعمتسا اذاو كابأ اوأر وأب اغأ تيب مهعَرقو

 « مهتلتقو ًاحابص اهي وذ ىلع َترَعَأ
 يري رملا لاق ةميظعلا ةييصملا ليقو ةّرعألا دقفب ةييصملا ةئيزرلاو هولا (بيرغلا) «4م»

 ٠ نيحلا هزر نيدلسلا ىدل لج اک كارع ام لج نالو
 نم هاسكلا وهو رسكلأب حني عج حوللو س هّصقن ار ( ف ) «يثلا ًاَرَرو صاقتنالا نم وهو

 سا ساو ادا وهو e تام نم رمق لجأ نم ملا سابل نيا اویل ( ینملا ) نابحتلا بوک

 ادادح اوسي مهنأ ينمي دوسلا م حوا دادلا ىلع نسبل يتلا ء تاعالا ءا لاک برملا يف ميعازهنا لجأ نم

 ىلع تاسياللاك» لاقل ٌفيدرلاو ةيفاقلا هَدَعاَس ولو كلذك هنأ دوسألا حسملاب بيلا بش . دادح ىلع

 « ادادح دادا

 ةوادعلا يف لمعتسي ام رش او هيف ملا وألا يعلو حتشي و رسكلأب رغول (بيرغلا) هەو ء٤»

  (N)چک نآرقلا (¥)  )#( Lanceيررملا ١٠١
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 اذ تنيسحلا ىب ثيحب مهم مشاه سراوف يف كلج نأكف (55)

 اًعْوُنُج ناقرشلا كيلإ تحج ام دمب بالا تفلت كيلعأ (50)
 وضو حابصلا حسو دقو الك ةي اللا لخت كيف تأ (0)

 و “يتق هل لتقف يذلا ٌروتوللو هنر دقف وركوب هت هتکر دأ نم لکو لتقلا ببس

 لجرلا ترتو لیق “ر اتلاب بلاطملا رتولا ٌبحاص يأ ال روتوما تأ » ةهلسم نب دمج ثيدح ينو (ض)
 و تاک - دملا نم شقي م اماوأ .٠ ”درفلا ًاضيأ رولو . هنم هتد رفا هيج تلتق 'يأ ج

 ر

 اش هتجاح ىلع ماش كلذكو دهجو دج هرمأ ينو هتجاح ىلع نالف حاشأو ٌرِذَلاَو هرعأ يف داملا حاشلاو
 رعاشلا لاق ءيش ”لك يف ٌدجلاو راذملا ”حايشلاو

 اا لطبلا ةماح ينارَضَو يشت ىن ووركلا ىلع ياَدقإَو

 ةحارلا يف تنأ َلُخْدَتل هللا ءادعأ لأ لوقي يلاتلا تيبلا نم ريظيس اك ينلا باحصأب هباععأ هّبش ( ىنعلا )

 كلايلوأ ددع كلذك نوكسلاو ةحارلا يف ًاضيأ كمآ لخذتو مهنم نم كرات وأ كارادإ و مهايإ كلتقب نوكسلاو

 يف ةداج وهو هءادعإ نم َةاكلا لتاقي و ليئربج مهم دقي ملص يبنلا ءادج ىصع يف نيوألا نيباسلك مهنيا

 هحرش يف مدقت اک برملاب صاح قانتعالا نأ ملعاو هنع رتاف ريغ كلذ

 ”موبذم وهو َنيسحلا ىري نيح هب كّيضغو كّدج باحأك ك باعأو كّدك تنأ ( ىنملا) «ة>»

 شاع ينب سراوف لاه سراوفب ”دارملاو . هيدي نیب

 جلاختو يردص يف كلذ جلتخا لاقي برطضاو رت ًاجالتخا هيشلا جتخا ( بيرغلا ) «؛هو ء۷»
 ركب ةي'رللو - عورتلاو بذجلا ٍجْلَخلا لصأو هكرح اذا ًاجلَح (ض) َءيثلا جلخ نم كش عم كتحا يأ

 يتلا لامفألا نم اذهو هي وبيس لاق هيف كلش ىراتو ءيشلا يف ىارتماو ُلَدَجلا ًاضيأ وهو كشلا اهتيَضو ملا

 نيقرشلاب دارلا نوكي نأ نکو انه تاياورلا فالتخال ثرظن هيف « ناقرشملا » هلوق ( ىنمملا ) دحاولل نوكت

 دعب دارأ انا . « "0 نيِرقلا سيف و ديف نيقرشتلا دعب كتيب يني تيل ا ولات هلوق يف اب رغملاو قرشلا

 ”دوجولاو مدملا ىلع ل اد ”برغلاو دوجولا ىلع لاد هنأل قرشملا طفل بلع نينثا ًاليج الف ربرغملاو قرشملا

 سمشلا دارأ © ملاوطلا موجنلاو اهارق انل » لئاقلا "لوق هنمو رمقلاو سمشلل نارمفلا “لاقي اك فرشأ ةلاحم ال

 قطعا اورث اه امنع هللا يضر رو ركيابأ نو هدي ري ني رمعلا لس اولق اكو ريكذتلا فرشل رمقلا قف رمقلاو
  oنآرفلا (4) ناسالا (+) چچ حلا 6 بج ةيابنلا 5
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 ىلا يځوگ ماف يتو  ةوبكح ةفالغ لضف توا (49)
 ر ةباتكحو ٌةَرانمو هليسو ىلا هللا ةفيلخأ (ه-(

 وم ليزجلا ىطغأ نم َد ةّيطَم هيلإ تصح نم ريخ اي )0١(
 ايمن نجت انين ىتح  انيآبفأ نع تسأل لوقت اذام (09)

 احر لمتلاو ضيرعتلا 35 الآ يناثلا ميلا كب تقطن (09)

 ارات ملل اع ءىنتل  هوابع نیب ولا روش ىنتت (08)
 احيرصت هب نونظلا طح زو يق لاس ”نايعلا جَو (08)

 (طراتيعكف ( ت ) (ط س م س مب س نمو دک ) ةو ( سا س ج سیکس بز لا ١

 برغملا نيب رغملاب دارملا نأ 5 قارعلا يأ ىندألا قرشملاو ىصقألا قرشملا رعاشلا لوق يف نيقرشملاب دارملا و وأ

 لاق ثيح رك دقو ةي رفا يف اهو ىمقألا بوغلاو نأ

 ٩۱ لیکتا يف ضسبلا ىراذتلا نمو ىوت نمل نیب رغما كلم ديطوت دمبو

 قرشللا لهأ ناقرشملاو اندماج ثا کاک يآ خا ضب ينا تاقا » لضافلا خيشلا لاقو

 ضر رعاشلا نأك برغملا لهأ ىلع لءاذلا كلدع يقو كيف ةبغر قرشلا لعأ كيلا لام يأ برغلاو

 « كلذ ىلع ًامزاع حودمملا ناكد قو رصم وزغ ىلع حودملل

 نالف اجو هراس نم ًاضيأ وهو سلا ىوجتلاو ”يحنلا (يبيرغلا) هو هس#وه؟وهاوهءوؤح»

 ليق تايآأ عبس يهو باتكلا * ةحتاف يناثلا ميسلاو  هّراس يأ دحاو ىنمجم هاجانو هاحتناو اوج ( نإ االف

 نآرقلا يه ليقو ٌةانثم اهتدحاو . ةمكر لکين داسا ةاولصلا تانكر نم مکر لك يف اب ییا اہل ناثم اه
 ”باوثلا هيف رر يآ ردكم يأ ©" قاط ماع ماك خيل نأ لا لكي » كلا ىلاعت هلوق هنمو هلک

 ( ىنمملا ) باذملا ةيآب ةمحرلا ةيآ نارتقإل وأ هيف تين صصقلاو ءابنألا نأ يناٿم نارقلا يي 2 وأ باقعلاو
 8 6م

 م

 ةمدقملا يف امالا َفاصوأ انحرش دقو معضاو

 دقت الف انلوقع ىلع ةيفاََس كرون ةقيقح نكلو قحا ”مامإلا كن أ ققستتف رهاظلا كروت دهاشُت ٠هه»
 طقف هتوسانب ثرهاظ مامالاو لوقعلاب كر دم ريغ ةمامالا ةقيقح نأ ينعي . يغبني اك اهب طحت نأ

 ( ميارلا لسفلا يف ةيليعمسالا دئاقملا يف ) ةمدقملا (۴). جج نآرفلا (ر چک حرصلا (0



 ۱ ةمساتلا ةديصقلا
Te,ر ت 7 0 َْ 7  

 اعيبستلا كركذ كلاللا ىنا اك ابملطم سمشلا يش كاشخأ (05)
 علا

 اولا تنكف الع اهَدَماَو ةروص كبر ٍتوُكَلَم نم تز ص (ه9)

 اًحيسَم حيسلا دمي نم تعال ةفيلخ تيعذ نأ آلول خسسقأ (58)

 اعدم كيف ةنرارقلا لرنتو  ىلغلا ثئاومّسلا كرخفب تدهش (09)
 ( ےب س س ) ناكو (ط اس سا س جكر ( فلا)

 يه يتلا كلئالملاو كيلا رظنلاب ”ةلوغش» اممظعأو بكا وكلا لجأ يه يتلا سمشلا ( ىنملل) «هد»
 ةكلالمل كرك ىسفأ اك اهعولط عضوم سمشلا يبت نأ ىتْخَأف كركذب "ةيهال تادوجوملا_عيمج فرشأ
 قلخ يف ضرفلا وه هلأل مامالاب ةدترحلا ر_حاورألاو رقي وامسلا مارجالا رقيانع ةَّدِش ناب ذارملاو مهحيبست

 يلاتلا تيبلا يف هيلا راشأ ؟ضرألاو تاومسلا
 ع مور

 ةبهترلا نم توبهرلاك ك للا نم تواعف وهو ”يظملا كأملاو ناطلسلاو علا توكلملا ( بيرغلا ) «ه۷»

 االف ّدمأو  ءيش لكى لع ٌةردقلا يأ « يش لك ”توكلم هديب يذلا َناحبسف » زيزعلا ليرنتلا يفو

 مدي هتاددنأ “لاقي مّدمُأ وأ هب مدَم ام ددو « "نیب و لاونأب مک انددنار» ىلاعت هلوق هنمو ءاطعأ لام

 ( عملا ) ريا يف دادمإلاو رشلا يف دملا ليقو . رثكي و ءيشلا هب دازيام لصألا ي وهو هب ُهتعأَو هثيدوق يأ

 ليال حولا نأ ىلا اذه هلوقي راشأ حور هب < تارصف هلع حور اهيف من مث هتوکلم نه ةروص دا كفاح

 حورلا وه ملا نأ يأ ۾ احوترلا ناكف » خلا ضم يقو . ملعلاب اإ
3 

 كلذك ألا نكي مل ولو هيلع ْتَسِتُخ' دق ةوبتلا أل ( ملص ) هلا و لوسو ةنيلخ ىع (ىعلا) ه۵

 ًايناث ایس حيسملا دمي لاو تيعدل

 نارقلا كيلع ينبو قافآلا كدجج دهشي ( ىنمملا ) ىلعألا فن يهو ءايلَع عج ىّملا ( بيرغلا) «هو»
 “2فا هنأ مهل نبني تح مهسفنأ يفو قافلا يف انيئيآ مہیرنس » ىلاعت هللا لاق اک ہللا تايآ نم يآ كنأل

 هور دل نآرتلا (ع) ا" نآرقلا (0) چ نآرقلا (0)
 1١
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 4 ةرشاعلا ةديصقلا ل
 رهو ج دئاقلا حدب لاقو
 اضم بنج نم ليلا يراسل حسو احمل قراو اتمت نا زظنا )١( ۲ 3 a n ا 6.
 1 ها )فلا

 اَملُد نزلا نم ارك ةّبحم روک قرح تاب نأ كنيس (؟)
 ج

 اَحَشوُم حابّصلا ءامعأب تابف  هَرْصَخ َنْفَعْرَأ ليلا َنَّضَتْحا الو (؟)

 ةفورعم عضوم عضوو - ًالالتي ام لكل يقو قربلا ”قرابلاو ~ “ماش ( بيرغلا) « ۲و١ »
 هلوق يف سيقلا ٌؤرما هرك د دقو نيعلا دوسأ ىلا ةْمأ نيب وهو

 © لاأفَتو بونج نم اهنج امل اشر انتي ملا ةارتيلاف حض
 سرفلا ليححت نم بلا بئاحسلا نزملا نم غلا ًالّجحلاو س نوط نم دالا ةرجم فاكلا مصب راركلآو --

 يرسن له هانعف ةملظلا يف لوخدلا يأ مالظإلا نم ناك نا « ظنا » هلوق ( ىنملا ) نب ) اد عج حلاو -

 له هائعش ممّلظلا نم ناك ن او حصوت ” عضوم ةهج نم وبلا نم كنيع ةلابق عمل ام عم لذاملا اهيأ ءالظلا يف

 بحسلا يه يتلا اهشرمجم قرح يللا “ لوط تيقب دقو ةعماللا قوربلا ىلا رظنن نيح كنيمل نيملاظ نوكت

 يترسملا لوق هنمو ءاملا ةريثكلا ضيبلا
 2 نيقارعلاب قورب لويذ  اهرئك قرح تناب اير الأ

 (ك) ءيا فطر ن د مدا ْفَهْم لجرو مالا ٍرصحلا نم نهرا ( بيرغلا) « م »
 ناسنالا طسو رْمَكلاو س فهر وهف هّدح ققرو هددح فيلا َنَمْرَأَو فطلو قد اذإ ًامهرو اهر

 رمَخلا ةرءاض ةقيقد يأ رص 5 ةأرماو رص عشك لاقي هنمو ”قيقدتلا ريصخُتلاو د رولا قوف ٌقدتسملا وهو
 ريحا هنثأ لاقي ىقح يف +. كلذ نم قاط لکف ًاقاوطأ ضمب ۽ ىلع هس ين ءيش لکو . ين عمج ءانثأألاو -

 لبا يي يف اوذَحأ م موق هنمو لمست ليجلاو يداولا نم ُينّثلاو ةفيعاضت ءيشلا هانثأو e ايس واط

 حلاو هنطح يف هلمَج اذا يصلانضتحا نم « حرضتحا » باوصلا لمل ( ىنمملا ) حشوملا  يداولاو
 3 ضارألا َناضحأ مطقي لاز امو » هنمو . هئيحأتَو ءيش لك بناج زاجلا نمو يشكل لإ بالا نود ام

oم حرملا (5) ساسالا (0) مج يرمملا (4) متع حرملا (9) ع تاقلملا (؟) + حرملا  



 اًعَبُم ًادْجَوَو اركذت جيف ةي انيلإ اهيراس لمحت (:)
 ١ ءا ةَسَراَعَو (ه)

 s2 و اک 8 ەھ ل لك ا

 اَمَمُطَق ضايرلل ًالْخَس قانو ارش ديلا بكت ىداَع الو (1)

 هنأكاهقارشاو اهضايمل تابف ًاقيقد هرصخ راص اهنضح يف ليللا قراوبلا يأ لج الو لوقي « ليلا ناضحأو

 اهحاشو قربلاو ةيناغ ليلا لمج . حبصلا حاشوب شوم

 ءاج بحسلا نم ىرس يذلا نأ يي بحساا ىلا عجار « اهيراس » هلوق يتريمضلا (ىنملا) « 4 »

 باحتلا هتّيحتب دارملاو مهقارف ىلع ديدشاا انتزحو مه اتراك دن ةمحتلا كلت تجتيبف بابحألا نم ةت انيلا
 مرقم نم ءاج هن أك ارطم

 يريحبلا لوق هنمو لاط تابنلا كت ( بيرغلا) « ه »

 ١© ئربتوأ ىتنت ةيراقلاب 2 اهتافاح يف لخنلا كتي
 1 1 سيقلا ؤرعا لاق كمت فورعم ابج ريش و س

 ترب اجب يف سانا ريك هلو نينارع يف ةريبت ناك ١

 رخ باحس ءامسا هلرتم ىلإ هريس يف باحسلا كلذ َكايح راسو لوفي عقيشع مسا« ءایسا » ( ىعلا)

 ءامسلا يف باحسلا ولع صو ًارملاو ليلا بيف ولعلا يف ريبت لمح لواط قنوع

 ثيدحلا يقو . نوكسو لب ليات يف ”يشم وهو لاقتلا لبالاو -اسنلا يشم يداهتلا ( بيرغلا) « 5 »

 امینی يشهي ناك هنأ يآ لوشمل ءانبلاب « نيلحر نيب / ىدابي هيف تام يذلا هضرم يف َجِرَخ م ملص ينلا نا »

 تلياتو ٌةأرملا كلذ تلف اذاو هيداهي وهف دحأب لمف نم لك ك اذكو . ۵کو هفعض رم امهيلع دمتي

 يثعألا لاق ىذأَبَت ليق دحأ اهيشآم نأ ريغ نم اهتيشم ي

 “اریہلا تيأر دق اک یداہت  مایقلا ديرت یان ام اذا 1
 يف ناكو ربك دقو بارعالا نم لج لاق ّعتم مزال سنن لدَع قي رطلا نع كو هات ءيشلا کتو -
 هآلوو همت هنع کتو « 'تّريبتو تک دق » اهارأ لاق تبث اي اهارت فيك ”ةباحس "تتريو هتي لخاد
 يف يكن اهنأل كلذي يو اهب ءيش ال ةرافملا يهو ءاديب عمج ديبلاو - هريغ وحت لبقأو هکنم

 ريسكت هو رکو و ةفص ٍلْصأْلا يف هلأل تاقتملا یکن هو رک ديب حلاو كالهإلا ٌةَدابإلاَو

 م BEE اأ (س) ٌلجرلا قثتو . اديدش الم هألم ءاقسلا قأثأو  ًاسايق ناكل تاواديب ليقف ءايسألا

  oىععألا (4) چچ هيلبللا © مم تاقلعلا (؟) ۷ يتتسبا ++



Eةرشأملا ةديسقلا  

 ل افقي ىف انف ديك راشم نم ناف نبق تت (۷) هب فلا
 اًمتُم يلا نم 9 جاوم ىلا جيس ميواوَع دن (۸)

 ی ا ی ا ا غ )ا (ط) یکرلا ( فلا )

 ىلإ ميرس تنأ يأ « ؟قفتن فيكف یئ انأو قت تنأ » برملا لاثمأ نمو تريشلا ىلإ عترستو ًابضغو

 لل عر اا ب قت نيسلا حتت لبا  ًاهْلُخ نييفانتملل برضي . ءاكبلا ىلإ ميرس انأو رشا

 ضيفي ىتح هألم حفطف هحفطأو ءانألا حطو - ةغراق تناك اذا لسا لاقيالو دام رک وأ لک دهام
 باحشاا كلذ ليات الو لوقي . اهيف لياقتو ةفيمض يشيب يشم ةيناع ءاملاب هئالتمال باحسلا لمج ( ىنعلا )

 طم يأ ءالاب ولم لجسب ضايرا ًالمو اهنع ًاضرعم ديبلا نع َلَدَع ءاملاب ًالفثم هنوكك ءاوملا يف هس يف

 ةديبلا رطل ملو ضايرلا

 ابلسرأ يأ اهآلدك اولد ( ن ) وَلا ىلدو َقلعتو لسرتسا ةرجشلا نم علا ىلدت ( بيرغلا) « ۷ »
 ”تابّذعلاو داوسلا ىلا رضي نول هتک لاو . داوسلا ىلا لئالا وهو نك ذأ عج نک لاو - رئبلا يف

 ىلع ئحلاو هناسل بدع قرأ ام هنمو قرط ءيش لك ةَبَذَعو . بَ اهدحاو ةّيدنلا باحسلا فارطأ انبه

 هنمو ةيولألا قر رخو ةماهعلا نم نيفتكلا نيب لدس امو ةلسرتسملا رحشلا ناَصغأ ًاضبأ بذسلاو مهتتسلا تابذع

 مياصأ ختف نم حانجلا ةنيللا”باقملا يهو احق عج حلاو 29 تاوكلاو ل« بذعلا هسأر ىلع تقفخ »

 هابتاج ءىش لك افافحو بناجلا ُفامملاو  نيللا خيتعلا لصأو اهنيلو اهانث اذإ مدملا نطاب ىلإ سولجلا يف هلجر

 ةقانلا بنذ بيسع يتيحات فصي ةفرط لاق

 ورس بيلا يف اكشن هيفانج اننكت يحرضم يحانج ناک

 اذا ًاحوتج ( ف ) رئاطلا حنح نم حتجلاو  اوفاطأو هب اوقدحأ اذإ ( ن ) هيلاوحو هبو موقلا هن نم

 رعاشلا لاق عضوم ىلا ءىحاللا عقاولاك ل بقأ مث هيَحانِج نم رسک

 2 هل نمم نا ًاحونج هنم نلظي قاتملا تيطلا ىرت

 رعاشلا لاق هحانج باصأ ( ف )رئاطلا نالف َمنَجو

 “ی کتمو شكل لبنلا تاحناج بصل يتناتک يرو يعبأ ال تنك نإ
 يأ اهديص ىلع تّضقتا اذإ ةنيللا نابقعلا ةحنجأ اهنأك تننظ ةبئاوجو هقارطأ تلسرتسا اذا ( ىنملا )

 ةع رسب ءاوها نم هيلع تطقس

aA»ابلياقغي و ةادغلا ٌةرطم وأ يودع انت ةياحّسلا يهو قيداغ مج ”تايداغلاو يداوغلا امض  

 ناسللا (ه) ناسللا (4) ٤٤ تاقلملا (+) لج حرصصلا (؟) چاچ دئارفلا ()



 e ةرشاملا ةديصقلا

 احسن تلا لول ْتَيْذَأَو مشل الفخ كنيملا كلام تجف همس (9)

 امَطْبَأ حطابألا كلت نم قن لف عرجأ عراجألا كلت نم قبث لف 0٠١
eفلا  

 اَمَنْجَتل سومشلا كلت تبرك دقو دمت ةقابب د راش هلو )١9(
 ( سپ س یک س ميك س قل) دشتم ( فلآ )

 عمج حناوملاو س ؟10ىلاو  جوعاو فطعنا هيشنلا جما ةرشسي و ةي ةفطمنم يداولا جرمنمو س فلا

 نيملا يف كرحتي ام عمدلا قارقرو . كاجو هنم َبَهَدام باحساا قارقرو ©" ام عج حتتملاو # ©"

 بص ةريغو ءاملا َقَرَكَرَو قارقر وهف يصب و ؤلألت هل ءيش لکو هنم ًالألتام بارسلا قارقرو . 5
 ةرثكو لالا نح ًاضيأ وهو متت يأ يور ىنعي 'رجشلا ىوترا ن “مسا وجو مشا ي رلاو - ًاقیقر اًبص

 لوقي .ةّبحألا يداول باعد اذه ( ىنعلا) م َعِبَّشو برش اذا ايرو ابر ( س ) نبالاو ءاملا نم يورو ةممنلا

 دق ”حتاومو اوم اهنا ر حبلا ءام نمي ورقم يهو بهذتو .يجن ” تايداغ يداولا فطعنم ىلع هتم“ ا

 راحبلا تاراخب نم وه باحسلا نأل « رحبلا نم » في رحت « يرلا نم » هلوق نوكي نأ نكميو هنم تقتسا

 اهئام نم د

 ىثعألا لوق هنمو هب قرصل ًاكيص ٌبيطلا هب كلاصو س جم (بيرغلا) 4٠١ وو»

 “)هداسجأب نيبعلا كاص ب ايشلاب َقِبحْسُم  كلثمو

 (ض) نيو هال لضم نم لفاح مج لحلو قر سي اذا هنأل كلذ نم وهو سبب ملا كاصو
 موقلا لمع هنمو . انا 'ىلتم يأ ل فاح . عيضو اوعمتجاو اودشنحا ” موقلا لفحو . مهتجا اذا لوح ًالَتَح

 طلا كاذكو لفسأ ىلا قوف نم لاس ًاحوُحسو اسس (ن) هامل حسو -- مھعاتجا ”هبضوم وهو مهلغتحو

 را هترذأو ( ض = نإ هوغو بدات عدا ترذو  ريثك ًامباتتم ًابص هّبص هريغو هال م حسو سلاو

 (ىنمملا) -- حضان عج حّضتلاو س «؟ ايرلا هو ردت » ىلاعت هللا لاق هتبهذأو هتراطأ تعمم ة ةبرذت هنوذو

 ارن رم ير ريثكلا ءاملاب ”ةئلتمم يهو اهبابصتاب ُبئاحسلا كلت هتَقَس لوقي ةبحألا يداول باعد ًاضيأ اذه
 ىتح ةدالقلا نمٌةروشتم رود ات رادتساو ابق ارشاو اهئانص يفو نادبأألاب صال كسم اهبيط يف اهنأكتارطقب

 حطب وأ َعَرْجأ عضوا كلذ ناك« اوس هعضاوم نم ًامضوم قب م

 قيمست رح ىلع هب تيم جدوملا يف ةأرلا ًاضيأ يهو ال مأ ةأرعا هيف جدولا ةنيمظلا ( بيرغلا ) 4

 ه1 ىمعألا () اپ حرعلا () مكي جرملا (*) ماج حرسلا (9) اع حرفلا ()
 ٭ حرملا (۷) چ نآرفلا )١(



 3 داملا ةديصقلا لدا

 (افلا)

 اًمْيَّصُم ًالإو قرص ىونلا سأكب بم لإ كفنأ ام كيَجأ 00

 ىطملا تور يف سلا ناك لمت حضاَو ةقالخلا رس نم ضيا (0؟)

 ىلا ْنَم ةر ناک ام ٍدَمَص لع ُهَئافُع يحلي رفَوْلا لذي ةفينع (18)
 (ط اس ماسلا س س دک ) یوھا ( ملأ )

 یس الو ةسيلجلاكهتماقاب ميقتو اهجوز عم نمط اهنأل ةئيمظ ةأرملا تيس ليقو هنم هيرقل ءيشلا مساي ءيثلا

 موثلكن ب ورع لاق جدوه يف يهو الإ ةنيمظ
 ̂ ربو نيقيلا كرب انيعل اي قرفتلا لبق يف

 قرع انجو لمدد و راح ةةطلتخم ”ةظيلغ ضر هاقربلاو ةقرُيلاو س ناو و: مخو نئاعظ عملاو
 اقر اغإ و اهمارثو اه راحح نولب كل قرين يهو رفعاو ضيبأ ةبارتلاو دوو "رخ ةراحح اهيف ةقربلا ليقو

 ةفرط لاف دمهم ةقرب اهنم ةئاملا ىلع يب'رت برملا رايد قرب و اهناولأ فالتحا

 3©2ييلا رهاظ يف مشولا قاك حولت دمها ةقربب ةلالطأ لول
 نسخ ات ( ىنا ) « 6 تج ملل اوست نِإَو » یلامت هللا لاق لام ًاحونج (ف) هلو هيلا حجو - ص

 بورغلل لیت "تداك سوشا ہن اک نہلیحر تقو ىند دفو دمهم ةقربب جداوها يف يتآللا بئامملا كلت

 اهريغو رجلا نم لاخلا كلاب فرّضلاو  ؟*7قوبغلا نم هقبغو - ؟*”كتجأ ( بيرغلا ) «9؟»
 جوزمم ريغ ٌٌضح يأ ف'رص بارشو هريغ ةطلاخ نع فورصم هنأل

 همراكم بوسلاو سندلا نرم ضرما "يق ةفالللا تاداس لضفأ نم ديس ةبرو ( ىنملا) هدد

 سْندلا نم ضرما هاق ىنمملاف هاضمب ةنالفو ضيبأ نالف برملا تلاق اذا . ىحضلا سمكره ”ةحضاو

 الجر حد ريهز لوق هنمو بويعلاو
 © رلا اقانعأ نعو ةانملا يديأ نع كّكَتي ضاَيف نصيبأ رشا

 بويعلا نم ضر عل لا -اقتو مركلأب جدلا نوديري ۾ مهلكلو ناوألا ضايب هب نوديري ال مرعش ين ثريتك اذهو

 بَلكلا نم نوللا ءان اودارأ هحولا هاضمب ةنالفو هجولا طيبا نالف اولاق اذاو . ءاضيب اود موق اذه لشو

 مهطسوأ يف حاحّسصلا ينو . ميلضفأ يف يأ هموق رس يق نالف مطوق نم « ةفالفلا رس » هلوقو . نئاشلا داوسلاو

 « ڂا ضبا » هلوقو امرك أ يأ اهترارسو ضرألا رس نم هلمل مجرايخ نم يأ « جحذم ةرارس نم موق مهو »

 يرتحبلا لوق يف ريثك وهو باضتقالا ىمسي اذهو امهنيب قلعت الب جيدملا ىلا بيسنلا نم لاقتنا
 َفْمَع نم قيفرلا ةضفينملا ( بيرغلا ) « دغص » هلوقل تمت « ناك ام » هلوق ( بارعالا) «4»

 )١( تاقنمأا (؟) 6 تافئعملا  eaریز (5) ج ردلا (*) چ ح ردا )4( لپ نآرقلا ل ٣۹



 اجا ليسو يلوي ات فوري اتت لاوُشلا لب هُماَعَوَت )1١(
 اَحَص ام ناوم لاومألاب كتشأو ةَ نج لذبلا اذه لأ ىَحَس )١5(

 اًمَمْنَأ نيدلا ىلع ايندلاب ُكانيأر تإ ابو انع اع اورد 097

 ( اهريع ) لامالا ( طس دك) (ب) )اا (ط) ( بلآ )

 ةياعو هّبسو هتال ( ينأي و يواو) هالو -- يدش يأ ٌفينع ثريسو ةفينع لوقو هب قف دري ل اذا (ك) هيلعو هب

 ليقو الام هاطعأ االف َدَّمصَأَو ءاطماا ُيَفّصْلاو 3 ةرجشلا رشق هاحللاو اًهَرشق ق اذا ةرجشلا ال نم ٌوخأم وهو

 دحأ لكل ثبص يأ « سلتخُلا رهن وه » لاقي ةصرفلا رضلاب هاو -- قاثرلا اضيأ صلو . اع لیکو
 i الام لذبي ( ىنمملا ) ةعرسب ءيشلا ٌلوانت زاهتالاو رهنلاو . اردابم اهيلا ضهتناو اهمنتغا ةزهنلا رهت

 ىلع « لا دفص ىلع » هلوقب ٌدارملاو هءاطس ماا ر عة مهو نإ هب فلا لع فني

 ةفوذحم «آال» لوعفم ىنعملا اذه ىلعف يفاملا ة ةصرف يأ حودمملا هال نم ةصرف هاطملا كلذ نكي مل هل ءاطع

 ىلع هلافع مالي هاتعف لوهجلا ةغيص ىلع -انبلاب « ىل » انأرق ْنِإَو حودمملا ىلا مجار « ال » يف ريمضلاو

 رعأ هاو حضوأ لوألا ىنملاو ديقمت هيف ىنمملا اذهو ساتلا نم مآل ن * هليصحتب منتغي مل ءاطع ل اص

 ةيخي ألا يخ نم هاوس ام نود هدّستو بلطلا يف هارت اوت م آلا ىخوت ( بيرغلا) 618 »

 ةرمملا فنخت دقو لس فخ ليسو - كدصق تدصف يأ « كّيْشو ْتنيَخَو » لوقت ِهَدّصَق اذا ايْخَو

 الضفت هءاطع فورم ةتافُع ُدّصقي ( ىنملا ) فوخك لوسم لومتملا مساو فاخي فاك لس لاسی لاس لاقيف
 يرقحبلا لوق اذه وحنو اهاضق ةجاح لس اذاو هوائي نأ لبق

 00 لسي الا مرك وذو  هٌمامج تضاف لْيِس نإ یل فيلح

 هللا يضر ةشئاع لوق هنمو وفعلا نسحأ اذا « يلاولا رجل » موق نم وهو « اححْسأَف » خسنلا ضع يقو

 هقلُخ حجسو وفعلا نيشأف ترفظ يأ «””يجلل أف تكلم » سانلا ىلع ره نيح هنع هللا يضر يلمل اهنع

 ةحاَجس هقلخ فو ةَحاَجَر هلقع يف لوقت لبس (س)

 يملا كرت نالف اهو « هركشس نم ىم » لاقي ٌهْرْكْس بهذ ناركّشلا اس ( بيرغلا ) «»
 هياهسو وْ موی لاقي ےغلا ةباهذ لصألا يفوحّصااو « هلطاي رمصقاو لس نم ُبلقلا ات » هلوقك لطابلاو

 مف لقبل انه لغ لالا نولذبي نيذلا اما لوقي ءالخبلاو ءايخسألا نيب قري ( ىنملا رجاص ”مويلاو كوت

 ةياملاو لهجلا ةر كسب یراکس مهف لاومألاب نوكسُي نيذلا امو قياملاو لهما ٌةركس مهنع تبهذ نوحاص

 الذب امهنأل ًاميظع ًاقرغ حودمملا دوجو امدوج نيب ناف راحو بكد كذ ايكرأ ( ىملا) هدام

O)ةغالبلا جبن 5 ۸۹ يرتسبلا  



Aةرشاعلا ةديصقلا  
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 ةفالملا مالفغأو يي يم ةفالملا جنت هب كيرا 00)

 ىتتاف ةَئيرَمْلا ثيل هب یاو  ىديلا هب ىّدْرَأ ما هوجو ينك (19)
١ 

 )٠١( احلا بيم ىلع راد مهككرت كلج ةلئالللو اتا انتو
 ( حم س ج)هلوح ( فلآ )

 جرحا نب دعسنب هللادبع نا وه يناطلا متاحو . ايندا ىلع هايإ آراتخم نيدلل لبي هناف حب ودمملا فالج ايندلل لاما

 ۔ عوبطم ںاوہد هلو ما ه ةنس يفوت ًاعاجشو ارعاش هدوج عم كراكو ةنامس ابأ ىنكي و ئط ةليبق نم

 هثيدحو . دعم نب داب ينب نم وهو « ةمام نبا بمك نم دوجأ » لثلا ينو ربيخ نم ”يدوبم ريخلا بسكو

 طساق نب رمتلا نم الجر نأ كلذف اشطع تامىتح هقاقر دحأ رافسألا ضمب ىف ءال نم هبيصنب مآ هنأ بيرغلا

 يرفلا هيلا رظن برشي نأ بسك دارأ املك ناكو ةاصخلاب نوبَرشَي اواكف لق ءاملا يقو ةماه نب ب گیت

 هل ليقف ءاملا ن نم ارق دقو ةرحش تح نكتساف "تولا هكردأف هيقسيف يرمتلا كاخأ قْنمِإ يقاسلل بمك لوقيف

 مِرَه نم دوجأ ًاضيأ لاقيو 2ع تاف هو رتو باوجلا نع زجسف دارو كنأ بكد ر

 هنع هللا يضر يلع ثيدح يفو . مي ”قيرط لاق نيا عساولا ُقيرطلا ميلا ( بيرغلا) «ه۸»

 نم وه ليقو ونحو عرف عضوم قي رطلا نال 'نلبلا وهو عبي نم لعتم وعو ميلا اوم لاو عّدبلا اوقتا
 ( ىتملا ) هلوأ حقب مالک ين ليف ال هنأل أ ًاطخأ دقف ليف جيم هم لاق نمو ةدئاز ملاو طاسيتالا وهو میلا

 الو ةفالخلا أ حضو امل ءالول يأ ةو اسالعأو ةفالخلا ق ع ادناق هنوك ب بس كيرأ يبحاص اي

 دسأ وهو هتيفل يأ « دسألا ردي زب تيقل »موق يف يت جلا ءايلا وح «هب» هلوق يف ءابلا نوكي نأ نكميو ا اهاح ماقتسا

 لمل يناثلا ٌغارصملاو هءادعأ اهس كلّها ٌةريتكه مزح هوجو يأ . حضاو لوألا ٌعارصللا ( ىنملل ) 4«

 حلل هاحم » رعاشلا لوقك اذهو هنم ةيحان يف هرّصي لعج هتقيقحو هلدع اذإ « هنع هرصب ىغأ» مطوق نم

 « يكل هل ىلع ىعأ »يأ لاقيو وه فرصناف بالا أ همزحب فرص هنأ نعي « تراحوأ ناقربز

 يأ اهم ُدَّسألا رأتَف ةباغلا دس همزع ة ودب دصَق ىنعي لبق يأ ارض نالف ىلع الف ىحنأو . ضرع يأ

 اهب ًابواقم راص

 ةقيلخلا ىلا جار هابتجا يف ريمّضلاو جيمس ريغ عضولا اذه يف تايبألا بيت بيتر لعل ( ىلا ) »٠١«

 يأ اهبطق ىلع احرلا تراد ءدنج نم كالل نوک لاح ييكلذإل ؟ ارهوج دئاقلا بختنا ا ملا نأ ينمي زما

 دري ير دارا (0) جج ةيبرعلا ةمللا بادآ جرات )١(



 A ةرشاملا ةديصقلا

 1 1 2ع ابد 0 فلل

 افا لاق وأ دمققلا َم مار ءاش اإ اهم ةتسايتيلا 2 اهرلتف (؟0)
)2( 

(YY)غيسلا نم ىفمأ 4 ماحت  

 تملأ علل تاللا بيير ثيأر  ينثأ يغ داو تخت دقو (۲۴)

 قو

 ًاحجرأَو ىَوْطَر ناكرأ نم َلَّرْجَأَ

 (سااس غل س ص ) هردم ( ب ) ( نط ) هدلقف ( ىل - سير "القو ( فلا )

 (ط س سا س عکس ب ) یحوآ ( د ) (دك س غب س سپ ) دملا مآ راس ادا © ج )

 روم ترج ةدايقلل ًارموج بخعتا ال ملا نأ این نیکی ن نکیو هقوم يف تر یس اذه انت نك

 لاق ءيش اكن م ريثكلا محلا مجلاو ءالا ةريثكلا رابلا موجلاو همم ءالا مج (بيرغلا) «۲»

 ريا ةجاو « جذل انه نأ » هنح لا يضر لع لوق نمر نكي « 2یک تخل لاما وعو » ىلاعت هللا
 نم ةوتشم اهيلع مجه و رومألا ىلع اوت هنأل ديلاو ٍناسللا يملا فيرشلا ُديّسلا هلو - - الا ةريثكلا
 مهنع ملكتملاو مهنع مفادلاو موقلا سار وه ليقو هبستع ل ثيح نم انيلع ْمَجَه اذا اردو انيل لع نالف رد

 مرشح نب هبدح لاق عفد اذا مهنعو م رد نم هيأر ىلا نومجري يذلاو

 29 تاوعلا برحلا هردم نکو مهيف فاسفسلا رعاشب تسلو

 رخآ لاقو

 °> باطلا ةادغ موقلا ُهَرْدِمَو ةع وخأ موقلا يف تنأو

 طق هللا ىلعو » یادت لوق هنمو ُدْضَق ي رط لاقي لغوتلاو طارفإلا ضيقتو قيرطلا ةمافتسا ٌدصَملاو -
 يف ديمقا و » ىلاعت هلو هنمو ًابوعسم یکم هيشم يف ( ضر قو يتسلل قيرطلا تای يأ « © ”ريبسلا

 رومأ بهآ هيلا ضف ملا نأ يمي « هدّلقف » باوّصلا لمل ( ىنملا ) لدع ةقفنلا يف َدَمقو « كيش

 هناسل يف يصف ورس يف ”يقتسم هردم ئاقلا يأ وهو ةسايسلا

 نم لقثأ هتنازرو هراقو ينو فيسلا نم ضل رومألا يف ِهّيصُم يف وهو حولا مدَصَق ( ىنعلا ) «؟»
 « دسألا ديزب يقل » وحن ةيببتسلا هاب هب هلوق يف هابلاو ”يوَّصَر هيلا ًةبسّتلاو ةنيدملاب لبج وهو ىوصر ناكرأ
 دس وعو هتيقل يأ

«YDيذلا ارهوج دئاقلا تبأر نكتو ةّدوملا هل نوصلخم يآ كلل نوعان “عملا دا ر ميمجو ىنلا)  

 مهنم كل حصن تلا هاب ر

 چ نآرفلا () ٠ ات نآرفلا (4) نالا (#) ۲۳٢ ةساملا (©) چچ ںارفلا ()



 ةرعاملا ةديصقلا 2

 اَعَرْنَم ذادلا هب حرت مو هيل هدېمڪ “نيينموما ئيمأ 7 )0

 املأ مقل هايم ىل بشت تف ألا بناَج تشتت اَنَو (0)
 اع ذمو اييْحَتنُم اهتوعرفو ايتام براغملا نوراق كب ىر (55)

 اجلا قدارطلا َلظ يف ةلاوف هلو ئاتكلاو احا مارو (۲۷)

 (م س یب س سپ سادک) رلا (ت)  (نط) مال ( فلا)

 « رز راب نم ءاج » لوقت دب احرتو احوڑئو احر ( ض - ف) ءيثلا حر ( بيرغلا) د

 ةغبانال يعمصألا دشنأو ةديمب يغ هراد نع دعب يأ ينك نالفب م حري دقو

 ريش وأ“ يمن هب "يجب مو دب ا هب حرب نەو

 حی و د» هلوق حرش يف يضالل تيبلا يف قس اکابر ىسج « هاب ر » باوكملا نركب نأ ن کي ( یا )

 هعفدل هثمب دالبلا يف ٌداسقلا رهظ ال نكلو هنع دبس هلعجي ملو هتداع بسح هدنع نينمإملا ريم هاب ر لوقي « كلا

 نيبنآلا نيتيبا نم رهظيس اک ديمب مسضاوم ىلا

 ج میش اذاو» ىلامت هلا لاق داطغلا ءاشغلاو ةيضافلاو هاطغت ألا ءا (بيرغلا) ٠« و هد

 - ظاتغاو بہنا نالف ىلعلتو تبل تّظتلاو تاتو اتل تيظلو اهيل ليقو ُراَثلا ىفألاو - « ظلك

 . «راتلا مهعوجو مقل » ىلاعت هللا لاف حم عم لاو حوقلو فكل يعف هتقرحأ اهرب ذانلاو ٌمومكسلا هتحفلو
 ريكتسا اوت لجرلا قعو درب وهق جفن حاب رلا نم ناک امو رح وهف "حقآ حاب رلا نم ناک ام يممصألاو

 الو ( ىنمملا ) «ییاسن نويحتتي و مماتبأ ن نوحي ذي » هنمو ای اج هکرت ءايحتسا هايحتساو - ڄا ٌرواجو

 ناروهشم نالاظ اهو اهنوعرفو اهنوراق ىلع “لا كلملس اديدش ربرحلا ران 27 نتف برغملا دالب يف تعاش

 نوراق امأو . ؟*”لوساو نبا ةجرتل ةمدنما مجاز . نيثاثلاو ثلاتلا تيملا يف روك ملا لوساو نبا هب ٌدارملاو

 مولع ىقبق یوم موق نم ناك وراق نإ » ىلاعت هلوق يف روك ملا وهو ىتفلا يف لتملا هب برصي ٌلجر و رهن

 لاح عقو ديك أ « حا حلا » هلوقو « “ةوقلا يلوأ أ ةبصملاب ونت ”حنانم نإ ام ز وتلا نم هاتی
 « ءاجشا ىظل » نم

av»بكر لجرلا حمجو نيش هين ال هتسأر بكر ًاحاَمِجَو ًاحومبل (ف) سرفلا حت < (بيرغلا)  

 ةةفاوألاو انک ن اکی داميلا يف هثيفاو لوقت مات ءافبا مافوأو اوم موقلا س اوو - هدر نک لف هاو

 نيح هنايفطو هش داز نكلو ةلوح ةعدتجم رك ًاسملا تناك نيح هاوه اک آر ناک ( ىنعملا ) ةأجافلا ًاضيأ
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  OJكلاثلا لسفلا ) ةمدقلا (ه) بكب ںآرفلا (4)  ہککچ كآرقلا () چچ نآرقلا 00 جاتلا (
A س 

 ) )1محشو كارقلا



 نفل ةرشاعلا ةديصقلا

 _ 2 عاملاز

 احرص ناک دقو (ضيرمت جمجف هراز تّفخَأ ألا تط ا اف )۲
 وچ 5-5 0 2 0/7 - ع هر

 اَمَسْفَأ دا مآ هل تتاکو هتم يقارتلا يف شأج ددر (؟9)

 ارم ًاوأش دات ىتح ترا الو هَقْرَط رح ام ءارآلا ُحرْطُمَو (0)

 (حكر مجمع ( بلا )

 ةديصقلا يف لاف اك حامرلا قدارس قدارسلاب دارملا له . رجاظ ريغ قدارتلا دارملاو قدارّسلا لظ يف وهو كلا

 برملا يف عفترملا ناخدلا وأ راشلا هب دارلا نوكي نأ نكي و «“ «“2قدرسمو هتايطخ قدارس » ةيتآلا

 كرومأ هنمو ككتحسأ يرهوجلا لاقو مكارتو ملظأ باحكلاو لیلا مخلطا ( بیرغلا) «۲۸»

 هم هتم يأ هتوصو همالكب َتقاَح ىنع انهت تاو - بكت ؛ لجرلا ةخلطأو دامت يأ تاّمخلطم

 د سو ا

 هتوصن َتَنَحو "ب هايس كلذ ن تبا اهب تفاح الو كبيولصب ص الود ىلاعت هلوق هنمو همر لو

 مو هبت باك جو نتي لأ هني ۾ هريخ يف جمْحَمو - ىدعتي الو ىّدعتي وه َتَسَحَه كاذك

 نييبت نع زو هتوص نکس تاو رمألا مَع انف ( ىبلا ) ر عتلا دض ضي رمتلاو - هقورح نسب

 نر تلطب ًاعيظف ”رمألا راص ا ديرب رسالا < لتم ًارأز كلذ لبق ناك دقو هحيرصتو همالك

 عمل دنع ةبرطضا اذا باقلا اَور شأجلاو - هرتك ادیدرت يلا ددر (بيرغلا) «۲۹»

 ةر عج يقارتلاو -- هتعاجشل رارقلا نع همن ر ر يأ ی شالا طبار الف ز زمہ ال دفو ناسنإلا سفنو

 نم ليقَو يقارتلا تغلب د 7 اع هلا لاق عنا هيف قرتي ثيح رْدَّصلا ىلعأ ف قلحلا م ملقم وهو

 رعاشلا ل لاق توما مَع نع ةيانك ةينلا ماو - "قار

 ضو كانا انيف رْهَّدللو ةيرط اتيلع بآل أل

 لاق ايانماو اياطملا ٌمأ ةاودلا مهب لجو
 “باسحألا ةع ايانلاو  اياطملا أ كيلا انتسب دق

 يف وهو توما ةينللو . ٌةرَجْلأ يهو موحنلا أو ةنكم يهو ىلا عك لصأو كلم ءيد لک أو

 بيثذ يبأ لوق ىلا ىرت الأ تولا ُرَدُق لصألا

 جلا ست الاب نعتمتسيو راج اباعألا فوتلا نيدرقب“ ايآتم
 درسي ام كل هلل رق يأ رسب ام (ض) كل هل ہلا یم لاقي تولا املج لو توملا ب من ايانلا لم

 رةحيضف ربكأ تولا هل ناكو كتهج نم ةحيضف هتباصأ بلقلا ٌةبرطضم وه ( ىنملا)

 هنمو داعو حجر دئراو ىتتي الو ىذدهتي مجرف هعجر “يأ کف (ن) هک (بیرغلا) «س.»

 ثاسللا (1) ولقلا رات (ه) بولقلا رام (ع) چ نآرفلا (+) ہل ںارقلا (؟) چچ حرصلا ()



wrةرشانلا ةديصقل | َ 01  

 اَول حلا متم يف لالخ دل تاقتا الو 6 عي )«

 ىف ةلالطلا ثر هب توخ دقو اجب هایش يف َرِووُقَو (0
ene,سار س  

(te)اَعَرْحَدَ البدي هنم َتَرْحَرَو وع لوساو نا يف الوش < ددو  

 ا
 ٌدَسَحلاو دلا الّشلاو رسكلاب واشلاو س ىّدعتي الو ىّدمتي هدر ءيشلا دتر او“ صب د دنراق » یلامت هلوق

 الشو واش اهب يش اهنم لكرأ ةخولسم لکو « محلا ءاضعأ نم ”رضع ًاضيأ وهو ءيش لكن م
 يعاترلا دشنأو

 اوك لا انولش دهَأو نع  انءانبأ تلي ٍملاَظَم مقذاَك

 اهب راشأ يتلا ءارآلا حيمج دَر لوساو نبا نأ ديري هلمل ىننلأ حضاو ريغ « ءارألا > رم » هلوق ( ىنملا )

 ليرنتلاي و لبلقلا تقولا نع ”ةياتك يفرطاا داد راو . احورطم أي داع الإ ًاليلق قس ر لذ هراصنأو هلاوعأ هيلع

 «دترا» هلوق ثيبلا يفو «©*”كفرط كبلا ةدتري نأ لبق هب كيتآ 7 نا باتكلأ نم يلع هدنع يذلا لاق هزي زعلا

 نكيو « هدترأ ال » يأ فرّطلا ىلإ محارلاريمضلا وهو ًاًقوذحم هلوشم نوكي ذئنيفل ايدعتم نوكي نأ نكي

 0 ًامزال نوكي نا
 (ض) ¿ نرو  هلدن اذا تيما وعدن ًاقيداّتلاو هادان هل اكسب دن تيملااعد ( بيرغلا ) 6« و

 ءاكبلاب هتوص عفرو حاص يأ یتعمب تإ ٌنَرأَو ًانينر

 “رت ۾ تكتم نإ فاحأ يناڌيب كاذ تلف ادن

 حب وات تملا ىلع هاسّنلا تاو = ينس يف اطار اهحاوت يف ةأرملاو اهضابتإ يف ٌسوقلا تتر لاقي

 (ىنعملا)قيفصتلا كلذكو ةتبوص هل عمسي يلا ب رشلا قفّملاو اسب اهضمب باج 'رعازملا تقلمصاو حوتلا يف
 ةحاينلا كارو هئاسن ىتح دحأ ه كسي ال اینم ان ايست راص يأ . . متأم ين تبدي لو ءاسناا هيلع خنت لف كله

 كلذ رصف ايندلا نم ةلالضلا سر هلتقب ثوحمو هب نوربتمي ةربع هعابتا يف راصو برعلا دتع مذ تيما ىلع
 وجم سرا

 يأ لوس ىَصَق لاق ةجاحلا نم هتاأس ام ريدعو زمه امومضم لاوسلاو لاوسلا ( بيرغلا) (مس)
 َدَحأ ةوْنَع ونمي نالف ينعو ًةبلغو ًاربق "يأ « ولع ةكم لخد هنا » حتفلا ثيدح يفو . رمل ٌةوْنَملاو هتجاَح
 هنم هدمبأو هلازأ حزحزتف هناکم رع ًاتالف حرْحّرو - دادضالا نم وهف اخلص ُهَدَحَأ كلذكو اربق «يشلا
 باب نم کم اذه ممم لاق « اف دقف نجلا لخذأو راَّثلا نع حح نسق » ىلاعت هللا لاق نتف

 بج نآرقلا (0)  حاسسلا (4) جب نآرقلا ()  ناللا (2) چ كارلا (0)



 افلا ةرشاملا ةديصقلا

 ار هيي منم راش یر ينتإف اصلا يف هش الإ 9

 اورا ةكلشاولا ثللشملا هل ناكف ساو جار نیب يو توي (؟ه)

 ميمْقُم جرت يواحلا سرح اذإ رأ ةت ةلْجَح هتتضت (5)

 نأ ت وجر (ىنمملا ) « لَحْزَو يماقم لثم نع حاز » ديبل لوق هنمو 26 اذإ ع جيزي جاز نم لاو لتعملا

 رصنيك ل بذي و . لبذي لك هتات يف وهو لازف هعضوم نع هارو هاجرلا اذه كل اصح ارق لوساو نبا سات

 سيلا ؤرعا لاق ةماعلا نم دودمم ةلعابل دجت دالب ينلبج فلألاب لبذا اتو
8 

 ° ابقيف راتسلا ىلع هرسيأو ويا نأ ميشلاب نطق ىلع

E»هدسج يف عضو هيظَع يف ڻهو هارتعا وأ هيلع يغ الومج هيلع حبو ر ب رغلا )  

 نأ ديري رعاّشلا له . فرح هلمل . « الاد قت مالم ًافاش ىتس ديني ال « هني لاو » لوق ( نمل )

 ةلالضلاو لهجلا ركب لياقي ناركس مهنم ًاضدب ىرأ یال ةاّصعلا نع هزيم اذكه ألا نكي ل نإ ل لوقي

 هنلذغ ةَرْكَس نمو وح تملا محصيف هريغل ١ ربع نوكيا ةبقاع يأ

 يأ « كلم اّنإو كله امف نيهذأل » لوغت كالا هيف ةا حينلاو ملا ا ( ب رغلا ) «ە»

 ةكَشاَوم ةقانو ع ع راض يآ داحس كشاَوُم هنأ لاقي كوا لثم كسا كلنا نأ اّمِإ و كلم نأ اإ

 (ىعلا) كيش وهف عرش اذا ةكاشوو کشو (ك) ألا كشر : نو اسوا ا مسالاو و اهو يف ةميرس يأ

 وم ا ص رفاكلا بفصو يف ىلامت هلوقك توملاو ةويحلا نی بذيذتم وه يآ اوم هّسايو 5 ةويح هءاجر لج

 ةحار ملظعأ بِي رقلا توما هل ناكو « ی الو ابف

 مجلاو لح كح لاقي هاتقلح 'وأ ديقلاو لاخلحلا هرشكو ءالا حتتب ْلْجَحلا ( بيرغلا) «مد»

 اه لاقي قنألاو تالا ثبخأ مقرألاو رحنا بلاو س ضايبلا ًاضيأ ءالاركب لجحلاو لوجو لاجحأ
 مقرلاو مقارأ مجلاو رقصلل لدجّألاك ةّيفصولا نع ًاخلسنم املا ليج دق هنأل لاب ءاقر لاقي الو نيشلاب ءاشقر

 اهتامالس هقورح تنی دق وأ بوتكم يأ « “موقرع باتک» ىلاعت هلوق هنمو ةباتكلا هيف لصألاو شقنلا

 ايل ( ض ) َلبحلا ىوا نم « مقرأ ةيلك » باوّصلا لمل . ”رظن هتمع يف لوألا عارصملا ( ىنمملا ) طقتلا نم
 ءانغب ةديقلا كلذ ىتفت ءانغلاب لالا قوسي يذلا تكس اذإ ةّيح يث هلاك “دبق هيلع لمتشا يأ هانثو هس اإ

 لّمآتف ةّيلا قري يذلا وهو يوالا باوّصلا نوكي نأ نكميو ءادحلاب ديقلا ديدح ليلص هش . حيصف
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 هک نآرفلا (2) چچ نآرقلا (©) ا هاج حرسلا 5 +۳ تامعا ىلا



 ةرشاملا ةديصقلا ليل
 سدو 2١

 احشرملا مامإلاو سنك روک ى وئ ةّمامألا قار ۽ كيرا 4

 اَحَرْحَرُذ یو ايتر حبطأف ىلا ام ةّييعارلا بلس دقو (؟8)
 ا a ت ^ ا و 8

 ايفو يار نوفام نم َعْدجَو هئاعد هوجو تاش ٌةيطخ اف (؟9)

 (طاس سا س قل س ب)احشولا ( فر ( حم ) كارأ ( بلا )

 ةرظنم لم يذلا ناكنا امتی دقو هريغو ٍروُلب نم هيف تسيءارتام رکاب ٗء ٌةأئرملا ( بيرغلا) «  بد

 لاقي ال ةيوقلا ٌةبلطلا ةقاثلا رنسلاو  هتاداب ُلْخترلا ليقو لحل ”مضلاب روکنا س ايارعو ھار عجلاو

 حشر لاقي ليهأتلاو ةيب رقلا وهو حيشرتلا نم حشرلاو -- لاطو هَ رهو يأ اهب سَ وتعا يتلا يهو اهرينل

 دم نيش هيف يف هتامج يأ ليلقلا نيللا اهتلو ألا تحّشرو دهملا ةيالوب حشر وه مطوق هنمو هاب ر اذا يبصلا

 كلذو اهدلو ةيشحولا حيشرت نم هلصأو « همأ هحشرت لئطو » رعاشلا لوق هنمو ّصملا ىلع ىوقي تح ء ءيش

 لوألا عارصملا ( ىنمملا) "”حيحصلا وه اذهو ىوقيف ًاقرع حسب ىتح هب تشم يشي نأ اهدلو غلب اذا امنا
 رتادتف خسانلا حيحصت رهظي اكو هو كارأ ( حم ) ةخسن يفو في رحتلا نم هيف عقو امل حيحس ىنمم هنم ر رولي ال

 ةريثك تاغا هيفو لاذلا ضب ”ےسزرذلاو ل ةميظعلا ةا ٌنيِنَملاو س "ةيبعازلا (بيرغلا) «مم»

 حلاو ليف م “ےس وهو امهب ريطت ناحاتج اھ ٍةرفصو د داوسو ةرمح شقريم عار ًائيش بابذلا نم ملظعأ ةو

 راصف اص ةتوفلا يف يف نينتك ناكف ةيضازلا كحامر ةمامالا ةبتر نم ىعّدا ام هّببْلَس دقو ( ىنعلا ) جيرارذ

 ءاسم فعضلا يف باب دلك

 » ليلج بطخو ريس طخ اذه » هنمو مع وأ رقص ”ىعألاو نأشلا بطحلا ( بيرغلا) «موه

 اا یب اك لاق » ىلامت هللا لاق هيلع كلمح يذلا امو هبطخم يذلا كنأش ام يأ « َكبْطَخ ام » لاقي

 يتلا لاق بلاغلا وهو بوبحلا نود هوركلا رمألل مسا بطلا ليقو « "7 نوَُسْرملا

 «©2بوُلعُخلا كاملا ىلإ قرت لَو هنري ن كبار ام يردي
 رحَا لاق يلق وهو ًاعيمج بوبحلاو ةوركلا وه ليقو

 رورس الو ماقا هوس الف يتئَسَراَمو بوطخلا تسرامو

 كب نينح دب نكرتلا یر هنأ مالساو ةداصلا هيلع يبنلا ثيدح يفو حبق ا (ن ) هجو اشو

 قالتا نم :يش لكو . لكشلا ؛ حيبق ةشلاو ٠ لام هللا مهعزهف « وچول تاش » » لاقو ىصح نم
 ةييلمحلا لاق ةه ةَعاوشلا مسالاو ةيشمو ٌةَوَش :ًاوهف ًاضعب هضمي ”قفاوب ال

 اح حبفأو هجو نم بف هقلخ هللا هوش اج مث ىزأ

 نالا (0) مج ةياهنلا (ه) ؛٠ينتملا (4) ج كارلا (۴) بكج حرصلا () ٠٠ ىريرحلا ()



 انفي ةرشاعلا ةديصقلا

 اوف هراتمغأ ىد اهب هداج ةلبوطلا ”يناذأا تاكو (40)

 اَيْمأ تارؤّرلا ديلا نم ر هءاَرو إو عطب هل تلت )١(

 جنم تأ, مو س كر مف  ًارططأ رهدلا بلب بزرع ُرِماش (0
 ىلع هسفن لمح نمل برضي «2"”هنئأ ةريصق عّدَجام رمال » ثلا هنمو هتنآ علق اعد ( ف) هنجو س
 عنا لا را اتم باعد وهو « كل ًاعدح » هل لاق هعّدجو . لطألاوه ١ اذه هتيغيب رفقا ةميظع ةقشم

 أو بلا صقت لطألا ىف ڻفألاو .ل لقملاو يأر ا فيصلا نوفألاو 3 ًابيعم ًاصقان لجو ريا هنع حط يأ

 َنِفأو كيرحتلاب افا( س ) ل اجرا“ فاو هلغع فرتنا ًاتالف هللا نفاو هلک رع هما ع يف ام لينا

 يأ « "رف ىلإ نهمأر ناف -اسنلا ةرواشُمو لابا » هنع هللا يضر يلع ثيدح يقو هْيأر فض لوهجنلل ءانبل

 ىنعم اترك دقو هتهج نم نيدلا ىلا ةاعذ مِهَبصن نيذلا هراصتأ ىلع ءاعد « څا تهآش هاف (ىلا) رت

 حضاو ىتمملا يقاب و "”همدقلا يف ةوعآلا

 ر نیت ال تخ دك اف و ”يبهب قی رطو هيف وص ال م ليلو دوسألا ہلا (بيرغلا) »4٠«6

 ضايب و حبصلا ضایک ءىش لک ن٥ ضايبلا وهو سرا نم حصوتو -- قلغتساو هبتشا جينَتساَو ثمل

 اذا ٌةاشلا تحضوت لاقيو حاض وا شربألا ةهذمل ليق هنمو صتربلا نع هب ىنكي دقو هتهجو سرفلا_مئاوق

 تيبلا اذه نم ريلي ( ىنملا )7 حصر ع اضيأ هينلا حضوتو . اهدج رثك أ يف ینف دق ضايبلا ناک

 ةياذجلا ناكر يأ ةماقلا لوط نع بانك داحنلا لوطو . نیلا نم اليبق يهو ماذُج رم ناك َلوساو نبا نأ

 ناك هيأ ىلا اذهب راسا ”عاشلا َنوكي ْنَأ نکو . صرتلا هندب ىلع رهلغ مثلي وط ًانامز دوسأ ةماقلا لي وطلا

 ىلع اروسأم سانلل ُةَررثأو ةرهوج هيلع بلغ اكو . هنواغب لق كلذو ساتلا يف فورعم ريغ اًيفخ يأ اميه

 1 ديد ًاحوضو هارمأ حضر ملل ةرثع نوكيل لجل

 كلذكو اهب وبه وادا يآ امف حيرلا قارختإإل كلذب تيم ةعساولا ء١ القلا قرَكْلا ( بيرغلا) «4»

 ًائيش تبن ال يتلا راعقلا يهو ورور مج تار هيف مسوق اذا ءاخسلا يف ٌقرختي وه لاقي و . ءاقرخلا
 ةريمع لاق اهيف ءام الو

 ٩ ناکرتمی ناعبّتسلا اهب لظي  اًطّقلا اهب راي تارت افق
 “ساو كلفت هفلخ ناكرلو رارغلا ىلع ردقي لف ”رغي نأ لبق شطبلاو ربقلاب هتلجاع ( ىنملا )

 هنَدِشو هرشو هاريخ هب ترم هلآ ينمي هب ورض َرَبَخ يأ رمش رهدلا نالف بلح (بيرغلا) »٠٠«
 ٠۲١ تالضملا (4) (ميارلا لصعلاو ةيليمعمالا تاحالطصالاف ) ةمدقملا (*) جاج ةيايلا (؟) مج دئارفلا (:)



NY"ةرشاعلا ع ةديصقلا  

 اَحَسَقُم ةيقلاو كالفألا بذا - رألا قوم يف هل لوُعأ (2)

 فأ ناك ام تم دقل كلوي حواف كلينت غايشأ تلمح نل ()

 اًمسْطَأَو نانملا يم يف حجأَو كرم ((ابش ىذأ هناك الو (4)

 ( نظر القت (م س سا س با ) لوس (ت) (طر انط ( فلا )

 رتا نم هلصأو . راد ريغو اًرادو لفَح ريغو ًلفَح اهنم ناکام قاتلا فالخا عيمج ر بلعب ًاهيشت وا

 هّمصت ءيشا لأ ”رلعشو هلا اهو نيرخآلاو يللا اهو نيمداقلا بلح ناک ن ارتاو نامداق نارطش 59 ةقائلا

 ةجاحب رئي لف ةئرارمو نامزا ةوالح ”قاذو اه طلاع ةبحاص هت اکر اص ىتح ةريثك ب ورح ہک ( ملا )

 هناکما ف “ناک س رک سا لأ لَو

 حتفلاب قارا . هب ءّدش اذا قارا ي هوا نم ددشملا مكحملا قولا (بيرغلا) «ءعو ةم»

 مکا هيكلا قيثولو « ٩۳ قاتلا اوه » هلل لاق هرو لب اح وأ رايق نم هب دت امرسکیو

 تبراك ادت تإ » یل لوق نمو ديلا یف وأ قنلا يف لق وأ ديدح نم ولع وهو لع عج لالغألاو

 اج نإ » لات هأوق هنمو هسأر عفر دم هرم ضاغلا ملل حت ب حلاو  «"اریمسو ًالاغاو لسالس

 اإ كلذو ًاعوفرم هّسأر كرت ريسألا نقلا مق قو . © ”نوحمقم مه نقلا ىلا يهف د داغ يقانغأ يف

 ريمبلا حق لاقي ءاملا يف حّشقتلا ل صو دقن سار «يلماَطُي نأ هتقذ سخني يذلا للا دومع نم كاتي ل

 حدف (ف) نيدلاو لملاو ألا هدف = اير برشلا نم ماو ضوحلا دنع هار عفر اذا حشو اسوق

 « لوغي احداف » هلوقو حضاو ( ىنملا ) حدف ةنيد کرد «*ح داف را هب لر » لاقي هلظظهمو هلاعو هلقثأ
 ىلع لوم رشألاو ةيزملا لذ تلح تنأو طقف ةيزملا لذ كعابتأ لّ يأ هكايقث ًاحداف» نع في رح هلمل

 کاو ةيهاتلاو دالا ةلئآقلاو ري مل ثيح نم هّدَحأَو هكتح اذإ هلاغ نم لوفي و . سانلل ربع نوكتل لجلا

 ةتلعتشا ةبمرحلا تك دو. ايل عشا اک ةو اک دو اك د (ن) رانلا تكد (بيرغلا) «:ه»

 عفترع لکو حاط يعف تحبو ترشن اوو ًاحاَمط ”ةباّدلاو ةأرلا تحلو لاو

Eیک هناك لاس تاك دحأ ال ردت « هنبراك ال » هلوق ( ىنعلا ) هع هت رال كلذو ”عماط  

 هحومجو هحومط يف اشي نم ةاغّيلا يف الو و لاتقلا يف هك أمها يف هنبا لثاچ نم نامجشلا يف سيل يأ هش

 2 رش يف باهشلاب عاجشلا هيبشت هجو انرکذ دقو

 ہہ حفلا (ہ) لیت حرصلا (4) کپل نآرفلا (م) ات نآرفلا (۲) اج نآرفلا )١(



 الشم ةرماملا ةديصنلا

 بد «فلاز
 ر

 امي لوادج هنم تَرَ دي هيابش ءام هاجيملا يف تلل تع ()

 اوس فوقَ ضورلاو هيلاعأ ترت بيضقلا هنم هتلكأأو (۴۷)
 ج 5 EE ص

 اًعّرلا قزأم ىلإ مُماَحْوُأ ناك دَمَل هدو لأ هلأ نيك يزست (:0)

 دك س ماس سا س قل) حولا ( ج ) (ت سط ًاسيم (ان) (ى) هتاش ( فلا )

 (ض) َمّدلا ىَرَم (بيرغلا) لوادجلا نم لاح هنوك ىلع « احّيس» هلوق بصتنا ( بارعالا ) دلل

 هي رتتو ةبباحسلا ير مي لاو دتل اهعارض تحسم اذا ةقانلا تبرم كلوق نم هّحسرختساو هارجأو ليس اير
 داش هرج لثم ءالا رّحفو 6237 .ئامد تافهرملا فويسلاب ار ا هکتاع ثيدح فو ٌرطلا هنم ردت "يأ

 اس (ض) هالا حاسو  رهغصلا رهنلا وهو لودج عمج لوادلباو س ىرخ اقيرط هل حقو هج ىأ ةغلابملل

 هنم ترفق برا يف هبابش مد يأ هبابش ءام ةتجرختسا ب وقلا كدي ( ( ىنعملا) حس عججاو حاس وهف ىرج

 ىلا عجار هبابش يف ريمضلاو ”ةريثك مد هندب نم یرچ باش وهو هتلتق كنأ لوقلا اذه ٌلصاحو "ةي راج ارابنأ
 قباسلا تيبلا يف هركَّذ ىضم يذلا لوساو نبا دلو

 اكس يعف « هتلكتأ » لاقي و اهنع هتامأ اذا هم هللا هلكتأو اهتلو لا اباكتأ ( بيرغلا ) »٤۷«

 بتلا نم ٌحوطقملا نصفلا ُبيضقلاو  كّمأ كتلك هنمو اهتلو ةأ ألا ادق لگو لکو هانإ

 اَ ( ض) هبو ن :رصغلا صحو رح غوأطم َسصمأو رتعمو - فيطألا ُفيتلا ًاضبأ وهو عقلا وهو
 سيقلا را لاق هفطمتو كيلا هينثتف دوع سأرب حا نأ رضملا لصأو نوني ريغ نم ُهَرَسْكو ”هفطع

 لام راع يذ نصب نصه دينو تيدملا انعزانت الو

 رمحا نيا لاق ن نامقلا مطق يهو فاوقلا نم فوم لاو - هتي فرصه هنأل ارصيهو رضيع دسألا يو
 © قشارقلا ' ةّسم لالت دأو وبدلا هُجِيْنَت ”فوُلاو

 هيف شوقنم ليقو قيقر يأ فدوفم داب و قا اهتدحاو بايثلا نم فوفلاب هّهبش رهزلا فاوقلاب دارأ
 ةرشقلا لصألا ين ةفوفلا ليقو اشو نهلا بايث نم قار باي ًاضيأ فاوفلاو . لوطلا ىلع ضرب طوطخ
 ردي رجال « بيضقلا هنم » هلوق يف « نم » ( ىنعما ) “”حوصو  ”ةفوفو فوف رشق لك و ةاوثلا ىلع يا
 تراصف ٍنصغفلاكهبايش ة ةموعن يف نالا كلذ ناکو هل ادقاف راصف هنبا تلغق لوقي « ادا هنم تيقل » كلوقک

 اسباب راهزألاب تقلا هضورو ةركتم نصغلا كلذ يلاعأ

 دقلو » مسقلل ءىطولا وه « حلا نال » هلوقو ءادتبالا مال « يرسل » هلوق يف مالا ( بارعالا) «ةم»

 وهو طقف اهدحأ مسقلا يف لمعتسا هنأ الا ياقبب فلحأ يرمعل كلوق ىنممو مسقلا هب باوج وه » حان ناك

 مچ حرفلا (4) ناسا (+) ء۴ سیفلا وربأ (۲) وچ ةياهنلا 0(
(IY) 



 _ ةرشأعلا ةديصقلا تيا

 اتينمم ةا أع ةقتئتش  ةقبتما تايلا لب 5 5و (59)
 اسر زهارملا كلت يف اوا ْتََسَر دَقَو دانملا داس ام َتْمَدَعَو (00)

 مق توه ىع هلاقغأو هايم نم هفألا ّحَّص نيح لع )0١(

 ردحأ ةايحب هلا لح امو سابع نبا لاق « “نومي مهتركَس ينل مهتا كرمعل » زيزعلا ليرغتلا يفو حوتفمل
 » يير يأ يرمملو رمت يذلا كثيرا كریم ىنعم نولوقي و اذه نوركتي“ نوي وحنلا » ليقو يتلا ةايح الإ

 قزأملاو - لعاف ىنمم ليمف ؟ و ةتبومو « ىلسوُأ فيّسلاب لتقلا » لاقي غّرسألا وألا ( بيرغلا )

 س لّرأتك قاض يأ يردص قزأتو . ٌلّرَألاو قيضلا وهو قزألا نم برخلا ٌمضومو قيضلا وسلجک

 لاق بارحلا ةو یٰگزاو

 زودت ةامکلاب برملا ىَحَرَو  ااحر تراد تاريستلاب مت
 كلذ لاقي رادبلا رادبلا يأ ىحولا ىحولا هبف يداني قزام ىلإ يأ « حولا قزام ىلإ » خسنلا ضعب يفو

 تكلهأ (ىندل) ة ةعرشلا ل اصألا يف يحلو عرسأ اذإ ءاحوو ىو ايحو ٌلجرلا حو نم لاحعتسالا يف
 مهعرسأ ناک هل ًايصُم اذه كلف يف تنك اضيأ هتلتق ناف يأ مهم ةتقلأ نإ با'رصلا يف هءاّيحأو هءاب رقأ

 . هبولطمل ةقفاوم هايإ كلتقق مهقايتشا نم رثك أ ناك اميلا هقايتشا نأ ينمي لاتقلا َنيح برملا ةموح ىلا
 هلتق ىلع حودملا ضحي

 مهب مق ماو عوقاا ب و ملك ن + .مالكتاك وسلا تی نم مس ١ تايبلا بي رغلا ) د

 « نونا ْمُهَو أي انساب مثييتأي نأ ىرقلا لها ما ا » یلامت هلوق هنمو اولي ْنَأ نود نم ”ةتفب اليل

 ا ةمينغلا يهو ةلابملا نرم صاصتقالاو ”لايتحالاو ٌمانتغالا ”لابتهالاو ليلا فوج يف ماثأ "يأ

 تيلكلا لاق هرثغي و همنتخ يأ ديّصلا لبق
 «”لابتها تاملضملا تانا ىدْحإلا 2 نيتهاو َعْدَّصلا بّسْتَأ سفنلا يل تلاقو 1

 حاملا يف لحد ْلجرلا َمَبْصْأَو - هوب رشق بارشلا نم موقلا دنع حتبطأ ام وهو حوصلا هاقس هحّتبّصو 32

 و ( ىنعلا ) حابّصلا يف نولخاد ۽ مو ىأ « نيس لسلام » ىلامت هلوق هنمو 5 حيطُم وهف

 نم هيي نأ لبق هيلع تمجح لفاغ ودع مو ينم ع اب تولا ساک تیقسف هلتق يف تلتحا هليل لوط رمان

 حاصلا ىنعم نمضتي وهو هتتدبصف گوا لاق هنأل وشح « ًاحبْطُم » هلوق نأ لعأو . هتلمغ

 اہف دو قوقدم رت رتو ىلا طي ةورع يهو فّسختو ریا مج ”يخاَوألا (بيرغلا) و2

 رھا هل :هلأو باد هيلا وردك هلعسو ريمي و يف فرط نفيا يف ضي" درع يب ليت ةقيتادلا

 رك نآرقلا (0) تيكلا (4) كي نآرفلا (+) نالا () دع نآرفلا )١(



 اشم *_:ريهلا كيت تد امف ةهَنَج نود اتر 3 قاع دقو (00)

 امل ملامت تناكح لَمْش احل تارت اش ےک بورح يلا (ه9)
 سر 0530 سا عر 7 = ر 8.

 احاطاو داسفلا را ىلع قو هداشر اهيف نايتس يا نبا یار (85)
 7 هر فلا ع 5 ر

 احط ةفرامب ةهكرادت مل ولو هتبجاف هييمات ىلإ اعد (ه8)

 ( اس سب س ب اس قل ) هلق ( قلا )

 « زهازها دَ نالف » ساسألا يقو .ةساتلا رهت يتلا نتفلا يه ليقو . اه دحاو ال دنادشلا ةلّوألا ءاها حتي

 حبش زاو - « لاق وتلا هَ » لاقي كي رحتلا او ةوهرلاو سالا زهزهت يتلا دئادشلاو بورحلا يهو

 (ض) ٌعيّضَو -« ةحاجتس هَقَلُخ يفو ةحاجر هلقع يف » لاقي لقثلاو ةناّركرلا ةحاجرلاو ليقثلا وهو حجار ر عج

 برقأ يف ءاج اک ن یشلا حتنب ب ءانبلا تآَقَرَشو - بجو حاصف هکرکو هفاخ ءيش نم حرف اجيجضو اجض

 و تا مب ةف رشلاو ةر اهنم ةدحاولا . ر ر لا وأ رطقلا ىلعأ يف ةبر راقتم بت تال دراولا

 رتعا اهو اهعاَفَص ءامسلا نانعأو  ةق'رش هل َلَمَج طئاخلا قترشو فرش حلاو ناو روصقلا يلاعأ ىلع

 اين كلاعب ا ياهي ترظن اذا اهنم كل ”رع ام وهو ءامسلا نأ لوقت ةماعلاو . تاع عج هناك اهرالقأ ني

 كلت يف اسار هّساسأ ناك يذلا داتملا لهأ ءانب تْمّدَعَو ( ىنعملا ) « مد الا يف نع املأ ال » : لوقت

 ةةصارع هلتبلا كلذ حبصأف تّطمس ىتح هناتعأو ءانبلا كلذ تافرش نم ِضْرّأْلا أ عرف نيح ةميظعلا نقلا

 نتنلا يف اسار ناكد قو هلصأ نم دانملا تعلق كّنأ لوقلا لصاحو . ةعستم

 « ناك يف ٌريمضلا ( ىنمملا ) ترم وهف ًاقيثو االغإ هقلغأ هجتراو (ن) ”بابلا جتَر ( بيرغلا ) «ه۲»
 كلذ ”لاز هنم كني تبر انلف رةنج نود ًاميظع ًاقتاع دانملا هانب ناك يأ . « دانملا داش ام » هلوق ىلا جار
 نئأ لوط طخ وأ ةدلب ” حف ةئلاب دارملا حمل .ئئاملا

 نوكت دقو راهتلاب مومسلا ةديع وبأ ل لاق ثنؤم بالا ج رلا يهو موج عج معاملا (بيرغلا) «هع»
 9 اس هتم لوقت ماسلا يف فانا ذيدشلا رخل ٌمومتلا ليقو . راهنلاب نوكت دقو ليلا رورتخلاو للاب

 تیمر بقاوث جوك یک ربو ت دئادش يه ( ىنمما ) ع وفلو مقال مج حلاو س 4 مومسم وهف
 ا قّرتسا نم م الإ » ىلامت هلوق ىلا ”حیلت اذه يقو مئاعس لثم قارخإلا يف ابلعش كءادعأ ىلع
 « "نيم ب هش

 لحمضاو ىع ( ن) رثألا اقعو ةغلاسال ددش هتحمو هتسرد د هللا ميلا ین (بيرغلا) «ەەوە»

 دج نآرفلا (©) چچ حرعلا ©)



 ةرشاملا ةديصقلا 1م

 احمل حراما كلت مل َتْبَعَأ نئاقو تتم دق ىسوم لآ يفو (05)
 احلكم ةا ذأ مل تدبأو برام رقم ال ةت اوأر الف (0)

 رَ ضرألا بناج ميلع قاطو  ًاربمم “لا حاز ميلع یدگ او (08)

 اًمسْمَتو ن نأ ارح تنكو  ةفأرو كَم تيناجلا نع تحفص (ه5)
 (م س نسي س دك ) ہلا ( فلا )

 ٌفورعملاو ةيطملا ةفراعلاو س روُأو راثأ ماو ءربلا دب قبي حرجلا رثأ دعو لنقكر ثألاو س دعتم مزال

 لكوعو ركتلا دض ثحاو فورعملاو ”ةفراعلاو ”فرعلاو فراوع عماو لمف اهنم فرصتي الو قلوعفم ىع عاف
5 

 نايفس يبأأ نباب دارملا لمل (ىنمملا) تلو دب اوُسَط (ن) لجرلا حطو - هلا ئمطتو ريما نم سفتلا هفرعت ام
 سلدتألاب ”يومألا ةفيلختا

 "سات ر جسدا + 2 af sr NS هر
 تلاق هجو لك نماهقرفو اهب و اًهبص ًانانشإ نشأو انش (ن) ةراغلا مهيلع نش ( بيرغلا) «هد»

 ةيليخألا ليل
 حرس ةرجأ “لکي راش جولس  َمْبَطَص ءادرج لك مهيلع اننش

 ديدش كلي رحت لكي هو ةعزعالا نم يهو رعدلا نم دئادشلا حتنلاب لزاللاو عزاعرلاو  ؟2ِباَعأَو
 ىسوم دانبأ مه یسوم ل٣( ىملا) ا - ءايشألا غ غَ بولا ةديدش ”يضلاب [عزاعُد ميدو

 ىلعو لوقي ©2”سلدنألاب اوناكن يذلا ةّيمأ ينب ةهج نم ساف ىلع ًايلاو لجرلا اذه ناكو . ةيفاعلا يبأ نبا

 مدالب نع ٍمِهْمَدَْبأَو مہترلَر بئاصم مهيلع اهب تلزنأ ةديد تاراغ تناش یسوم لآ
 سبع وأ سوبع يف رشكت 'يأ یتمم كك أو ههجو حلكو -- ©*”ةينمل أ (بيرغلا) «ه۹و هدو هايد

 يذلا ًاضيأ حاكسلاو . بءلكمو “لاك و بف سوبعلا دنع نانسألا ودب لصألا يف حولكلا ليقو همت يف ةطرفأف

 يأ « ىدك أك رمح » موق نم وهو مت 'يأ یدک أو - ىلدعتي الو ىدمتي هتدشب سانلا ملك
 ةليلق ىَطْعُأَو » زيزعلا ليزغتلا يفو ةديدشلا ةميظعلا ٌاَنّصلا ةيدُكلاو رفع نأ هنكي الف ةيدكلا فداص

 ًاحْدَص ( ف ) هنع حفصو رك اكر ثبلا يف رفحلا س هلصاو حطو ةّيطملا نع كسمأ يأ «©ىدكأَو
 بنذلا ىنجو - هيناجو ههجو حصو ءيش رك ًةحفصو ههَجَو ةحفص هآلو هتقيقحو هكرتو هنع ضرع

 مرج نم مرتجا ريمتسا اك اهترجش نم اهوانت اذإ « ةرقلا ىنج » نم راعتسم هنأ بغارلا حرصو هبكترا ةيانج

 « انكم ًاهجو » هريدقت وأ يميم ردصم « ًاحلكم » هلوقو حضاو ( ىنملا ) همطق اذا لخنلا

 ( تلاثلأ لصفلا ىف ىسوم لآ) ةمدقلا (4) هل حرملا (+) يشي حرصلا (؟)  ناسللا (0)
 چچ نآرقلا (5) اچ حملا (ه)



 ۱A۹ ةرهاملا ةديمفلا

  2 7 fلس 0 - 0-4

 احرَسُم اناتع مالوا تكلف ةلحر فيسلا كلذ نع اوعمزا دقو (60)

 اتسم ءان اس ترافق علام بضع نطحلا ديشَم ناكو (9)

 اًعبممو ىتمم يح الو تشي لق لف ڑاوبلا نی یف ام یف (۳)
 ىلع مزعلا تباثلا م يملا ٠ هيلع تبثو مه 'يأ مّمز ىنمم هيلعو رأل عمزأ ( بيرغلا ) ه50»
 زيزعلا ليزتتلا يفو مهقلطأو مهفرص اذإ َنايبّصلا حرس نم حلاو عامألاو ملا مسالاو ر أ

 اؤاش وأ اودارأ دقو ديرب رعاشلا لمل ”رظن تيبلا اذه يف ( ىنملا ) « "ناخب عرش فورعمي ڭكاسمإف »

 تيقلاو مہ أ يأ مهئانيل نيكلام كاذب مهقيل أ اواك نيذلا تلم فيسلا كلذ نم ٌءاجنلا مط ل ص أ
 رحبلا لحاس ىنعي نيسلا سكب «فيسلا» هلوق نوكي نأ نكي و قباسلا تيبلا نم رهظي اك مهب راع ىلع مهلْبَح
 ريدتق ةزمطلا مضي « مالوأ » هلوقو

 طالب وأ ج صج نم طئاخلا هب يل ام لكرصكلاب ُديشلاو ديشلاب يبا ديلا ( بيرغلا) »5١«
 دشنأو رايشلاب لومعم "اليشم ءانب و هصّصح اذإ ادي ةداش ل وقت ردصم حتفلاب و

 2یو هارد يف ريطللف اسك للجو ارعرم هداش

 لاوقأ ريَقملاو ديشلا نيب قرفلا يفو ٠ هدّيشك فر ًاضيأ ءانبلا اشو "ریشم رمق و » ىلاعت هللا لاقو

 يتبل قيرط امهنيي أجل قصالم ءىبط دالي يف ةيدابلاب "لب ملا عضب امو س ناسا بحاص اهب أ دق

 هل لاقي هؤام حيسي ”نيع ٍلّبَجلا اذه حفس يقو . ءاسحألاو ةداوّسلا نيب نيرحبلا ةيحانب لبج ليقو نيوج
 ليك ةوفلاو ر ةا يف هيما نصحلا كلذ ناك ( ىنملا) 9 'حصحّملاو 2او علاتُم نيع

 يوتسم ضرألا نم الع هتلمج هنده نكلو علاتم

 حلاو نانثالا كلذكو روب لجرو نا مرآب روب ( ن) راب و كاللا ٌراوَبلا (بيرقلا) هدد

 مح يأ ًايلظع ءاضق نما كلذ ين كاللا ىضق ( ىنملل ) « روب وق متو » ىلات هللا لاق ثنؤلاو

 كايح » ضيأ لقي لو « ًائيع تررقو تط » هبحاصل يأ هل ني مو ایش هنم تبي لو هلك هكالهابر هبل هيلع

 نيلو ةموعن اذ دمج يأ « كَحاَص هللا ارمنأ» ءامألا يف مطوق نم « تست » هلوقو اسو اص ثا

 ةرثكل امنت نونلاو ةزمملا فذحب ءاسمو ًاحابص ع ًاضيأ نولوقي و ءاسمو ًاحابص من ر ا يف لاقي ار

 هلوق كلذكو ناكمز ُفرظ « ىسمم » هلوقو . نيان كءاسمو كحابص نکل يأ ةي ةلكو هو لامتسالا

 سيقلا ؤرما لاق اک « ًاحبصُم »
 نا لتبتم بهار ىسم رام اهئاك حابصلاب مالظلا ءيضت

 لپ حرصلا (0) چچچ نادلبلا مجسم 6 ج ںآرفلا (9) ناما (5) چچچ نآرقلا ()
 . تاقتا (مر) چ نآرفلا (۷) ب حرملا (5)



AYةرشاملا ةديصقلا  

 (فلا) ےس .٠

 احد نهيف كيرالا مام ونت الو ةنو ند 03 ع )“9

 مَسْوُأَو ليبسلا هللا حين دتف ةا ةف تاكو اواو ©

 تنا سوت هنأ رر تقی یک نت م 3 م)

 ننس تیک یی ىمللا تسل واف دريس تالا 7 اود 597

 (ط اس ےک اس قلز حورت ( فلآ )

 يف یب ام ليقو . هوحنو رثأ نم قيرطلا ىلع هب لتي ام وهو لس عمج ملاعلا ( بيرغلا) هدع»
 يذلا هعضاوم ءيشلا ملعمو « قيرطلا ملام ْتَيفَح تيفَح » لوقت . قيرطلا ىلع اهب دس لزانملا نم قيرطلا ٌداوَج
 وهف هتساحم دادعو هاب ( ن ) تلا ب بدلو - « هلاعم نمو ريا امم نالف » هنمو زاتظک هوجو هيف ني

 « ةبدتلا طا بدارتلا هد 9 لاقيو ةدلا ”يسالاو همي هناك هنساحم ديدمت ىلع ايق ”هنأل ءاعشلاك
 نامز لثم ناوأ عج ةنوآلاو 338 نزلا نم غذآو قارتحا هنأل _حارجلل رثألا يأ بتلا نم "وه هديس نبال اقو

 ّقتوأ دعب ةنوا هينا انأو رار هعدی و ًرارم هعنصي ناک اذإ ”ةنوأ كلذ لمتي وه لوقي نيلاو تقولا وهو ةنمزأو

 زانم يه ( ىنعلا ) + ءانغب هتوص مقر اذإ | ًحاَدُصَو احذَص ( ف) اطا حَدَص نم حس واص عمج حلاو -

 رويطلا نع ”لزانملا كلت تلخ دق يأ مام اهيف ىتقتي الو تقو دمب قو ةدحأ اهني ال ىتح اھراثآ تسرد

 اخوت ةّدشو اهبارخ ةباع فصب . سالا نع ًالضف

 حضوأو ىدا لبس مهل هلل ٤ س دقق ةيلعاجلا نامز ةرتفک ٍةرتف لع اوناكو (ىنمملا) هدد

 مالسلا هيلع حبسا ل 8 را ليك نبه نمو ٠ ءايبتأألا رصات لبقو رصانلا ير راوخلا ( برغل غلا ) «و«26

 قرص ف خلابُم هلك ر اص ىتح بلع نیراصق راكب مضي نوراصقلا لصألا يف مو . نوي راول ا

 هان ي ”بارغألاو . يراوح وهف هنول صلخ َءيش ۽ اکو امشب بالا روحو 83 راوح مي لکو رخآ

 نم الإ مهنم زف 2 اوكله ( ىنعملا ) نهتقاظنب ربارعألا فقع نع نهدعابتو نهضايبل تاي راوح راصمألا
 دئاقلا يراوحلا ي كلاب دارملا ّلمل . حالقو ةراهط اذا راوح اكل حبو يملا ىلع | تو بوتذلا نم رهط

 ىنسيع لاق اک ىلاعت لاق ثيح ىسيع راصنأ نم نوب راوخلا ناك اک عما ةفيلللا راصن أ نم ناكه نل رهوج
 « ا راصنأأ نحت نوي راوحلا لاق هللا ىلا يراصنأ نم ني راوحلل متي ترم ا

 ولالا كلذكو مسقلا " هلال اوي ©( ةسكسملاو # ؟؟2حلطيلاو چالا (بيرغلا) ههو »

 اصح ةدحاولا . « ىصحلا نم رثكآ مه » لاقي ةراجحلا راغص ىصَحْلاو - فلح اذاّلأتو ىلتئاو ىل لاقي

 "يصحو 'تايصَح عجلاو

 ل حرصلا () ولج حرصلا (ج) مكي حرصلا () چچ نآرفلا (1)



 AY ة رع ةيداحلا ةديصقلا

 ١ ةرشع ةيداحلا ةديصقلا 4

 9 ر 000 عما عيملاقو
 تش رولا را حمض أ أ ليلا حلو ىز )١(

 ا
 خلبأ كللا ةي ىلغأ بج هاڪ لايألا دوم تف (؟) هرب ر يرو

 ( اهريغ ) لاجحلا (ط) ( ب ) ( ل س دک س ےک )ا میم بيبح ( جل ل سا س باس قل ) میا داهم ( فلآ )

 ثيددلا يفو هلو ليقو اه رکو ميلا ضب + هنج كلذكو هك و هبناج ليللا حج (بيرقلا) »١« ٠

 "مقالو - لبقأ احونج ( ف) حجو لیلا "لأ هب دیر « "2كتايبص اوتغک 15 لیلا حتجتسا اذا »

 ىتح مالا عفترا » لاقي ُداَوسااو رابغلا ماتقلاو قلا ب كنك هيف ملام ن نواب نتاقو f ذوسأو ملا
 ع + م

 ني اض حجام يو“ مج اضم وهف كعمْم حطي يذلا وع عيحضلاو 4 ””هيدفألاو س م اعلا تي

 هک ىنعي بطلاب هدسج حامضو س لئلا ركاب ج ج عجّضلاو ضرألاب هنج ْمُضَو اذا (ف) لحرلا حص

 ختفألاب َنَصَو كلذ لجألو باقغلاب هل ًایبشت ًاحانج لبا لَعَج ( ىنملا ) اطفي اس هب ألا يأ
 لسع ع هک ر

 انجي يشو ليلا لبق نيح يشارف يف يلا مج اسلا ريثكلا ريبسلاب رطمملا ييح لاي يلا ىرَس لوقي
 «لايفتا رّوزم» هلوق ليلدب فيلملا وه انهه يراتساَ اپن انجب اهڪارف أ فنتك خب اقع هن اک مساول ولا نيللا همالظ

 1 يناثلا تيبلا يق

 رصلا ”لثم وهو لْيْل وهو رولا نم هنع لع ار وازت وارو ًاراَروزإ هنع وِ (بيرغلا ) «؟

 ككل بشن ام وهو دحاو ىنمع فيطلاو * لايخلاو - هنيع رخؤم رظني يذلا ٌرَوْرألاَ . ئام يأ روزا * و

 رجح نب سوا لاق هسفن يف مما رتكتلا لجرا خلبألاو - قروص نم ملځلاو ةلغتيلا يف

 © يتلا خلبألا سار ترضي و ٌةنص ريغ نم لالا يمد دوج

 اص وقتع يف نأك ينع ئام وهو هللا كلاما هل تلقو هيلع تنسف ذيل ييبح فيط ينراز ( ىنملا )

 تناکي لا يبيح ةلَجَح يي سڪ يأ « لاجحلا ”روزم» خسنلا ضعب يفو يكتم لا ةبق لعأ يف بح هنأكو

 يسن اته لايخلا نأ يدنعو . لضافلا خيشلا لاق ا نب رظانلا نع رخ لاجحب ةروتسم تناكو أ يتع ةلئام

 بايقاي عي زم تیب وهو لجبل ال كل ةبق ىلعأ يف اب وجسم كتم نوكب نأ نکی لالا نأ لاجحملا نم

 لوقي نألئاقلو ي كولا تسع «كللا» هلوقو لححلانم ةيحتلاب لوا لايخلا ن دا ا هةحوو . روتسلاو ةكرسألاو

 ناسللا () لپ حرصلا (©) چچچ ةيابلا ١



 ةرمع ةيداحلا ةديصقلا ١م

 لالللاو يداحن ىتقلُمو يبرم الإ لَدلا تاذ عار امو (؟)
 2 لصلا مقرألا تاو فو متر تيا ةد يف هل فرخ ( 4)

1 
 خون

 دارملا اف لوألا تيبلا يف لايللا نايرس ركّذي رعاشلا نأل مضوملا افهب حلصي ال « لايخلا روزم » هلوق نأ

 لايللا نم مانملا يف قشاعلا يناير « روز » ني رعت كلذ نوكي نأ نكميف يناثلا تيبلا يف لايخلا راروزاب

 حامرطلا لوق يف اك
 201 نع ل الإ هنم یر ال يذلا رو لاب بح

 لمأتف « لایا فيط » نولوقي اوو « هنأك لايلعا رور نم كبحأ » باوصلا نوكي نأ زوجيف
 ( بيرغلا ) « خونلا لالجلاو » هلوق ىلع ”فوطمم « خلا هل قرخو » هلوق ( بارعالا ) » ود

 امو هلا تكل کتو ن حشا يف هلع ارج هير ْنَأ كلذو اهحوز ىلع اهلثدت اهاّلدو ةأرلل لدو عار

 هل حيلملا ع “کلو « هونك لالا مسالاو او لد (ض) و اللد (س) هيلع لد دقو فالخ نم اهب

 مث ةحارتسالل ةمقو هيف معي ليللا رخآ ف رفاسملا هيف لرني يذلا مضوملا س سيعملاو سترعملاو - « لالذ

 يلام » لوقت ردصم تيبلا يف سترعملاو راهنو ليل نم ناک ن يح يآ دهمملا يف لوزنلا سي رمتلا ليقو لحتري
 ضي قلنا ردصم انبه وهو ينس لئاج هامل يأ يدا ومو ۾ رقعاس سر مم نم ناوها ضرأب

 لبالا نم مخفلا ضلاب ةلالُجلاَو - فايضم هنأ نع ”ةيانك « لاح ہرا قُم هاتف هو ءيشلا هيف حرب م عضوم

 مورقم نب ةعيب ر لاق

 “عرس روزام تاري ىلع يدخي نيمبضلا رثم “لالج
 ةليلج يهو هيض مبجلا حتتب ”لالجو ”ليلج وهف مت يأ كاتو نسا لاج (ض) ةقانلاو لجرلا لجو

 اذا ءاخّسلا يف قكرختي وح "لاقي مركلا يف قدرختملا حم ركلآ ءافلا رسكب قارطلاو 7 حرتلاو  ةلالُجو

 رعاشلا لاق ةقيللا رکا تقلا وع ليقو ٠ هيف حوت

 “2۶ لا هنتم * عضب مل هد ضع ناو ىنغلا ف قر ىنغتسا و مه نإ قف

 دتشا تقرتْخاو را رتقرخاو امف جيرلا قارخنال كلذب : بمس ةمساولا الفلا هلا حتتج قارَكلاو

 يف تءاش ام تبر ٍرَشو تلك أ (ف) ناككا يف ةيشالا ترو مترا عضاوم عترلا ود یلاو - اهم

 يأ « 90ب بيو عَ دع امم هلسزأ » یلامت هلوق هنمو رار يف اوءات ام اولكأ ؟ موقلا م ترو رت ةمسو بطخ

 ىنمقأ يف قلحلا ىلع ٠ ةفرشلا محلا يهو ٍواَه مَ تاَوهلاو س طسبنيو ىعسي هانعم ليقو . ْمَمَْيَووهلي

 مثلج حملا 2 evv تايلضفلا © کچ حرسصلا 6 ْ 08 حامرطلا | )0(

 ¥ نآرقلا (پ) پچ حرصلا () جالا (ه)



 1A0 ةرصع ةيدالأ ةديصفلا

 ةّيَم ُباقُع تّطحتا اهَراَر اذإ (۵)
 حرف جاجا الإ امل سيو “ر

 (فلأر

 تشتم يادلاو ةيلاوتلا سوور اود ملثم ءاومألا ىلع ل (1)
 5-5 Ter 7 و ت ړل

 خش يو لطلق نم ةلْيْجأَو مَسَرَع وو شيلا ر ثيحب (۷)

 (ط) ملت برح ىلع ىلحت ( بلا )

 © لاو ٩ رترألاو — مغلا ىلعأ نم بلقلا مطقنم ىلإ ناسللا لصأ طقم ني أم وأ ملا فقس

 يتقا خانا ينيس لئاح ءا ليللا رخ يف يلوزن نم ّآلإ يتقيشع يأ : للا أ تاذ خت ْمَلَو ( ىنملا )

 دسألا ةدبل يف عري هلاك قاشملا لمت و < لاوهألا گر هّسفن هب ينمي رمي رك ىف نمو ةيوقلا ةمخضلا

 اه احلا اهموق ىلع برحلا ةماقإ الإ فت ل يأ ةثيبلعا ةيلا تاوه يف همّدقِب تبي

 ( ن ) جزرتلاو لكا محو مطولا طا لفسأ ىلا ولع نم َرَدَح يكل لا طحنا (بيرغلا) «ه»
 غامدلا ىلع لمتشملا آرا مح يهو ةف عنج مجاخجاو = يمعم مزال لزنلا طحلاو لر يأ طخ طح

 لاقي تابثلاو ناويملا نم ريغص ب 3. ُراطلا لَو لصألا يف وهو راف مج حافلا خورفلاو حرا -

 قدزرفلا لاق روفصملا هل ليق اكه يبشتلا ىلع غامتلا سأرلا خرق . اأ خرقه

 الس حارق نع تدبأ ضبا ىرذ تقلص يه اذا بهش روع

 مجاب لأ هن جو ات الإ يشن ال يتلا تولا ”باقع ْتَّطَحما اشور اذإ ( ىلا ) ٌغامدلا هب ينعي
 . امار سوؤرلا مجامجو باقملاب توما هّيش . سوؤ ا اموق ىلع ىلوتسي يأ

 كلذكو قباسلا تيبلا يف اً ا تضف هب ينعي « ق'رخ » ىلإ هعوجر بسحب « اراز » يف ريمّضلا ريكذتو

 « لحي » يف ريمضلا ريك دت

Yg»رفوجألا وأ بطمأرا ردك خدتلا نأ فورعملاو هرسك ( ف ) هار ځد ( بيرغلا )  

 رج نم ناکم فرط رجْلاو -- هريغو فوجألا مي هنأو سبايلا سك ليقو ٠ لظنحلاو خيطبلاو سأرلاك

 رعاشلا لاق « برحلا داع ر يذلا » ساسألا يف ءاج اكوهو ارج سيج هنمو برملا د داع شیلا
 وسوم
 د لها وص ريتك“ ارج عزاب انليعر كيلع ينأي د س

 تا اني ناك فر جلا وكي نأ كمي و اهداَنع ةرثكو اهتزثكك رسا ةليقث 'يأ ةراكج ةبيتكو

 هلح شیلا ٌماَرُع "ريثكلا شيلا مرمرملاو ارح اهف تثدحأ 'يأ اند اذإ اکہ انسب ضرألا ليلا
 8. راس

 رسک الإ ليلو امرا سوؤر اهنود قر ال ةديدش لراس دشا (ىنعلا ) "° لطسقلاو  هترثكو هتدشو

 وثم حرصلا (0)  ساسألا (؛) ۵ قدزرفلا (جز + حرفلا O) + حرمعلا 40(



 ةرعع ةيداحلا ةديسقلا امك

 ختي لود اهيف َنَمْلَسَت املك لاب كليا يوزر ايب (۸) "ع
 تعلم روج وأ ىتدش رود هنا قيقعلا 'يناوُجْرأ اهب (9)

 مسني رذدبلاو نيلم ىتلأ تنال اطا جني نسا اده ناک نی )0١
 (جل) ًارطم ( بلا )

 منو « لا غلت برح ىلع لت » حسنلا ضعب يفو . ةيلاع ءرابغ لاج دارج رج ”ميظع ”شيج يج داق ”ثيحب

 ةرثكلا د ددش هسأر لث كلذكو هدو هشام ( ف) هار

 يداولا فصن ثم نوكت ىتح ممت يلا ةبيطلا ةيارلاو ةلهتسلا ضرألا هاثنكا ( بي رغلا) «ةووم»
 ناشطعلا ٌدضا وهو ناير هلمح داف ىوزرأو - « ثّيم شيعو »يش » لاغي للا ثيلاو . شلي عججاو هيثلث وأ

 ىمم لاقي و رودح يف ىرح هللا لسلسو س يشو برش اذإ ( س ) نبللاو ءاملا نم ناف < يور نم
 اضن (ف) هالا حّضتو - ريغصلا رهللا لودحلاو اسلا يصب را هب صو ىرج اذإ هلأ لسلسقي

 عاملا هيلع ج اع حضن و 4 ناتان ن نآتيع امهيف » هلوق هنمو هعومني ن نم هلاروق دعنا يأ نم حّصنتو حسنا

 .رجأ عبص وهو ةيسرافااب ناوعرا برعم ناوحرالا ىلإ ةيسن يناوجرألاو س دمتم نال هخضتک هل هلو ةشر

 اوچا وهف ههيسُي نول لکو بارشلا ىلع هدروب سرفلا لفنتي نوكي ام نسحأ رمحأ رون هل رحت ًاضيأوعو
 جرحا اذإ ةيمدت حرجا ىد نم لوهجللا ةفيص ىلع ىو - ؟9/ويقّشلاَو ناق “يآ ةيناوجرأ رحأو
 دخلو س ٌيدموهف ةرجلا ديدش رح لکو مدلا نول هبيت ةرجلا ديدّشلا ليلا نم ىتدْللو هلا هنم

 "عيش ل قِبيَط ت ةضورب ( ىنعلا ) بيطلا نم بمرض ةَضاشللاو « هب بسطت » جاّتلا ينو ةت ةا هبط

 هذهب و هدام روق درهم اهيف يرجي الكر يتأتلاو ت ةفاطالا ف ر اكر ه يذلا اه ءاي بيطلا يف كسل اك يه يتلا اهضرأ

 ةراضتلاو ةرجلا يف نارفعزلاو ا ةخطلملا روحنلاو مح اا ”دودما هبي شد اھ خلا ق قئاقشلا راهزأ خرم ةضورلا

 .ةيعافتراو ةمعنلا لعأ نم اهْنأ ىلإ اذه هلوقب راشأو اذكو اذك اهئعص ةضورب اهر وقو هتقيشع ىوثم نأ ثارملاو

 ( ض ) ءاللا لبالا تور نم راب كسلا بيط لمحت « رجلاب تاسما يورت » هلوق ىنعم َنوكي نأ نكميو
 « ءال ٌةاور محو ثيدحلا ٌةاور مم » لاقي ةي وار اهتدحاو ءاملل ”لماوملا لبإللا نم اياوترلاو نلمح اذإ

 يآ بتل اذه ىلع ٌةزمهلاو ةدض هَ ًاضيأو ةيرغأ فالخ باتكلا مجْغَأ (بيرغلا) 4٠
 بسلا ءيجت دقف ”تابثالا ابلصأ ناك نإ و « تلف » نأل رتاكرلاو طقتلا عضوي ”ماهيإ و هتمجع لارا

 َباتكلا أو 3 خشفلاو ًاقباتكلآ انبه ماجتالاب ةدارلاو هوكشي ام هنع تأ اذإ یز ٹیکنا كونك

 چب حرلا 0 وچ نآرقلا )1(



 AV ةرصع ةيداحلا ةديصقلا

 لار

 خوب ال كيدَح يف راف ودع يليق نم ينعش 0

 خيتو بوطللا يرث همه يف تما بوطلتا يل ال الأ 09)
 (ن) اناجح ( تلا )

 ناك نإ ( ىنعملا ) كنع بتكق هل هتف هيلع هتيقلا اذإ ءاي مالا بلقب ءالمإ هيلع هيمو الالمإ بتاكلا ىلع
 ا .,ةياتكلا يقلي يذلا لملك تشک ةباتكلاب دّيقب يق نأ نکی امم نسل اذه

 هنأل ٌردبلا صحو . نيئاشن ام كلل نسما نم ثدي ك رمأ تحت َردبلا نأ ىنعملا ٌصيخلتو هيلع نيقلث ام

 1 1 نسملاب فصوي
 ( بيرغلا ) « تااكتت » يف فاكلا ريمض نم لاخلا ىلع ةبوصنم « ًاسمش » هلوق ( بارعالا ) ا

 هنمو . « “نايف ال ححورب اهب ن نايقلي ني رحملا جرم » ىلاعت هلوق هنمو نيئيٿلا نيب رجالا حزربلا

 كا( ل ) ثم لإ ترا تن نرش لق رخل اب ن مرد عب وح ت ل

 اهتوح لاح يتلا ةئ اك ترص وأ ماهنلا لثم مه نيّذلا كموق وأ قارفلا يقع اهب يتلا سم
 خزرباا يطخت ىلع ا ا ر و ا ا

 نإ لوقي ِهِدْجَو ران تابث فص ( ىنملا) 'تأنطناو "تدم حوبنو ُراَثلا خاب ( بيرغلا) »٠٠«

 اورا ی لو | كنك يب لأ یت ناو نم ساب يأ يدير لر نم نبات

 يدْجَو َّنَأ ينمي ليوط ڻامز اهيلغ قا ولو هللعش قرط ال يذلا بَدَح رج تابثک اهئابثو و لرنلا دو

 مدع مدانسإ ينو تاهيبشتلا نسحأ نم اذهو . هيلع ناک اع * 1 ريغتي مل لوألا هلاح ىلع قاب اهالكَكيَدَح < رو

 نخ ال اك نطل هتبيبح دخ رج ىلا ءافطنالا

 ( ض ) مهسلا ىّرب و س ّفكف هرجزو هنع هك 'يأ تهتف ءيشلا نع ةت ( بيرغلا ) هد
 ىثعألا لاق هْمْحَل بَهْذَأو هلّرهأ يأ َناويملاو َناسنالا رّمَسلا ىرب زاجلا نمو هتحن ابر

 ٩یا ناکام دب اهلع يري اهتانس ترب جوج رح ءامداب

 ركذ اكل ( ىنا ) هموق نيب نم ةّيملا هتحتنو . اهجرختسا (ض) ةكوشلاو سرّضلا ٌعالقلا ختو
 يقدارإ نع يبست ال نأ بوطخلا نق الا هلوقي هنتع مع ركذ يف َنآلا عر قباّسلا تييلا يف هرج تاب 3

 اهنع ٌَِعأ الو رعدلا ت دئادش ليت ةميظع رته وذ ينإ “يآ القو < بولتا لير مع يل أل اهتداوحب

 ٠١ ىمعألا (؟) چ نآرفلا 0(

 وە



AAةرمع ةيداخلا ةديصقلا  

 عمال ملا مايا ينإف امرذقب يع ايدلا خشت الف )١8(
 خدو يناثلا ميتلاب حدميو هرنأ غلاب رادقلا هديؤي )٠(

 مسنَم يخول هب ينأي ال سيو سَم هللا ي ام ُهاَدَع الق (05)

 اوُمَبَْبَم ان اهيف ىرولا توعد  امتإو نيئراولا نود ْضْرَأْلا كل 00
 ٌخيشأ ملا ا ةنم َكاَسْرَأف  هبیشم لبق كنثلا نورو تئَعأ 08)

 اوو ےس

 هنأ خشو خاش ريكتلل ليق هنمو َمْراَو لاط اخومثو اخف (ف )ل اجلا مش (بيرغلا) »١٤«

 ببب اهنم ابكت 'َطْعَأل ياف اهتلزنمو اهنأشب يلع ربكتت ال نأ اينّدِلل لقو (ىنلا) ”لظمتو ريكت هننأب و

 ملا يآ لجأ نم كلذو يأس نم ٌلجأو لعآ تاش يل ناف اهتارغمو ايندلا نآدب يلب ال يأ دارملاو زمملا مايا

 (بيرغلا ) حودملل ىلا جا ارلا ريمضلا نم ”لاح هنأ ىلع «هرعأ غياب » هلوق يصتتا ( بارعالا ) «1 62

 هتيم ( ىنعلا ) ةماتلا ةنوعملا حلاو ةمات ةناعإ تش وأ ريخ ىلع توا دامو هاو - يناثملا عبتسلا

 هلك نئآرقلا وأ ةصافلا ةروس حدو هرمأ نم ءاشي ام غولب ىلع هر دقو هللا هاضق
A12»ثنؤملاو ركذلا هيف ىوتسي « لمإ » وهو هلق بام ئان ردصم کا » (بارعالا)  

 ءيثلا خس ( بيرغلا ) له يف كلذ ليت لاقي قف راو هدول ةلّْلاو لَو للو . ًاممجو یتثمو ادرغم
 نالُك محب همك تخت لوقتو بابشلا بيشلاو لظلا سمشلا تخسن لاقي هللزأ اخستو اخس (ف)

 دنعو ناسنالا مظمت دنع لاقت ةلك وهو لمف لمف مسا خيو « خي ع هل لاق لجراا حب ( بيرغلا) «ا۷»

 ناك ةفلابلل رك اهب رس اذإ « يتبحصب حبب » لاقي ءيشلاب ىضارلاو حدملا دنعو ءيشلا نم بّجمتلا

 لر شل امج دقو مالك تدر يرو تن و ترک تلصو
 تخ رحبل ع كلر تدفاتلا مرڪ هدفا

 ضرألل ثراو كدحو تنأ ( ىلا ) ف تيفي تالمورتم ريعبلا حبحب و اهب ' 4 موق كلذ ريظن و

 كداوج ىلا مهتا وعد كلاطعل نوبل رلاط ّالإ اف سائلا امو ةّيمأ ينبو سابعا ينب نم اهتئارو نوعي نيذلا ال

 اهب اوُرتيقْساَو كت وعد اوباجأو 1 ر اولاقق
  ّرَمَّشلا ضاضيبا بلاو بلاو هيب ةباشإ هب و هتأر لا باش (بيرغلا) «اه»

 ( ىنمملا ) لب لا ىلعأو ٍرَمَشلا نم هلص اضيأ وهو « كاوط نور رم اهل لاقي بالا وهو نار عمج ثورقلاو
 ةبيعو رلحو راقو اذ ًايظع هئريص يأ كاذكبيشألا لجرا نأل ر ةبيحو راقو اذ ًايظع لنج اللا ةباشاب دارا

 حاصلا (0) ول حرملا )١(



 1A۹ ةرشع ةيداحلا ةديصقلا

 خوب كييف تايآلا جرس الو تق او ال 0 تدّرفت (19)
 قلا )

 خسرت هي يسد مكلو هنود بيغلا بج 2 تراهظ سیلو (۲۰)

 حدب رام اهنم لڏي يفو هري اهنم ردبلا نود سمشلا لع )۲١(
 أ ال اذه ءاجيه يسم ىدن يلا ثحبلاو لوألا َدَقَو دقو (؟9)

 ( اهريع ) ًاراهط تسیلو (ے) (فلار

 راص نيج هب تَرَ هدم برقأ يف ةبترملا هذه ىلا كلا تب يأ كلل اذك ديف نوكي تقو ىلا َلِصَي نأ لبق
 ةغيلخ راص نيح ةَنَس رّشع عبو نبا ناك هتاف ملا ةئاَدَح ىلا اذهب ٌءراشالا نوكي نأ نکو ةبترملا هذه ىلا

 يضم ام ”رخأتي ال ءارآلا يف بيم كدحو تنأ ( ىنملا ) خاب عج وأ ( بيرغلا ) ١
 اهسآمتتلا ىلا جاتحتف كيلع ”ةيفاح اهلئالد ٌراونأ الو دغ ىلا ويلا هنم

«e»فرشأ امو ةرحلا رهاظ حتفلاب ٌرابَطلاو ٌئَطيلا صيقن بوثلا نم رسكلاب ةرابظلا (بيرغلا)  

 ملاع نع م َءيش الو ( ىنعملا ) رانلاب تقرأ اهنأك وس ةرخت ةراجح تاذ ضرأ ةكرحلاو اہم
 لباقي ام كيش وأ سمشلا ءوض ةترملا نم فرش خيطوملا بجي بشي اکو هتئاطب بوث ةراهظ ضني كب يغلا

 بيغلا يف ةةخسار يدق ابنک

 هيش لك يف ًطوطشماا وأ تہب او فكنا طوطخ يهو رسكلاب رارس مج ُةكرسألا ( بیرغلا) »۲٠«

 ةرقنع لاق هجو ٌةترسأ تقر لاقي
 2 مدعم لامشلا يف رحاب ترق قرأ تاذ ءارفص ةجاجزب

 رس اهيلع ”بلغألا فكلا يف ياو ةي ىلع عمجتو ار الع بلخألا ةهيجا يف يتلا طوطللا ليقو
 وهو عار عج مي رامشلاو - “لیڌی و = تختلا ینعم ےس عنج اضيأ ةريألا ر رارْشأ ىلع عو

 يلاَعأ اضيأ وهو ظيلغلا ن رصغلا ىلعأ يف تاب صخر يق ةد نحو لبحلا ىلعأ يف ويقد د ليوط ريدتسم سار
 فرو خفاب رع » زاخغا ىلع لاقب و لاط اذا احب (ف) ليلا خ مخذپ نم خذاب عج ٌخذبلاَ س باحسلا

 لج ولست ةعفت رلا اطاج سوؤرو ردبلا نع ًالضف سشلا نيبج ىلع ق 5 رشم اههابج طوطخ ( ىنعلا ) « خماش
 « لبذي يف » هلوقو اهتُْعَو اهرون فصي . اهنم نوا ليذي لجو رونلا اهنم سرت سمشلا نأ ينمي لبذي
 ةلخنلا عوذُج ىلع يأ « “ 2س ٍعوذج يف کتلو » لاق هلوق يف اک لبذي ىلع ىنمع

 حالتلاب ٌنوحشلا رحبلا يف راّمكلا لاتقل دملا يب رخلا بكرا ملا لوألا ( بيرغلا) ««۲»
 چ نآرفلا (ه) چچ حرملا (4) ۱۳۸ تافلعما <> جاتلا (0) چچ حرسلا 00



 ةرصع ةيداحلا ةديصقلا او

 خفنم علا ف نم اًماَس قت لنس لش وبا رضا ىف تلا اک 50
 رمش ٦ ددل ف ةكئي امك ٠ ىديلا ىلع ىع هللا دوت كيل (؟8)
 عوقب اي ا 1 بام حنت ات ذأ اک «0)
 ا كا اسس لل

 اواصاوو لوطسألاب هاَنَتَعاَو داهجلا رومأب ماها نيّيمطانلا ءافلخلل ناكو يور هلصأو ةلتاقلاو برخلا تالآو
 اعرييستو تاحطستملاو تايدنلشلاو ةيب رحلا يناوشلا نم طايمدو ةي ردنكساو رصم ةنيدمب ةيب رلا بك ارملا ءاشنإ
 ةدي رج تناكو ةعطق ةئايتس ىلع ديزت هلا نيدل زمملا مايأ يف تناكو نالقسعو اكعو روص لثم لجاسلا ردالب ىلا

 سنجل مال رحبلاو لوطسألا يف ماللا ( ىنمملا ) "ةنو دم فالآ ةسخ ىلع ديزت مرمأ رخآآ يف لوطسألا داوق

 هيلع اوتبثو برا ىلع اومجأ نيذلا داتوقلا دوج بلطي ءاج !هالك ”رحبلاو ةي رحلا ُنضَلا يأ قارغتس الاو

 ةمينغلا لوصح نم اهيف ال برحلا نإ بلط داكوقلا دوج بلطب ”دارملاو ِناَوَحأ امهناك شكلا دي وي اهدحأ

 امهالكيأ ةينتلا ةغيصب «ْيَي م » أرقن نأ كيو عما ةغيصب « يهم » ىلا اضم « ىدن » ناک اذا اذه

 « شي امو لاهلاَ ظلاو ق  رثكلا يف عنأ اذل اذه» لضافلا خيشلا لاق  برحلا ىلع ”عم. نمو دوحلل بلاط

 فو تالا يف راي لاقي جرا هنم جرخأ ًاخشنمو افت (ن) همنب خف ( بيرغلا) «م»
 اهءوض قلت قربلا نيع يف تبهنلا ةلمش امنا اهّران ىرت لوقي ليطاسألا ران ىلا ريشي ( ىنمملا) اهريغو رْدَّسلا
 ديزت ال اهنأل رفورعملا قربلا ران ”فالخ َراّثلا هذه نأ هدارع لمل . لاعتشالا يف تدار جيررلا مف نم خفن

 أكو قرب ”رظأن اهتامش هيف سكمنا دقو جاوملا رحبلا ءام ناك » لضافلا خيشلا لاقو حيترلا خفنب لاعتشالا يف

 « جومتملا ءالاب اهب سكمنا دقو هاوهلا دتميف ةلمشلا عفدنت يأ عا خنس رانا هيف ةضدنما عفادملا ف نم

 ثاغتسا يأ « تغري رمت » لوقت ثينلاو نما خرا - 290 يبوبسرلا (بيرغلا) «؟4»

 277ج رص مآ امو محرم انأ ام » یلامت لوق يو ارم كف يأ ب ةر ليقو ٠ هندغأف يب
 يهو هللا ”دونج كونج ( ىنمملا )حض ثاغأو ثافتساو اديدش حاصاذا اير صو اخ رص (ن) لجرلا حرص نم

 لاق ولو يب وبر دنج م نيذلا ةكتالملا ددم اهني ثيغمو نيم اه تنا تاما لع لش ای

 « ادسا هنم تقل » موق يف اكد رجتلل «كنم» هلوقيف « نم » ن ملعأو حصو ىنعلا ناكل «يب وب رلا دنجلاب »

«Ye»هناك يملا شيلا وهو ماهل هنمو (س) هتي لثم رج هتل تو ءيشلا مهلا ( بيرغلا )  

 تخاث كلذكو ضرألا يف ْتَصاَع اخاوَس رقبادلا موق "تخاسو هيف تو نيلعلا يف خوو = هيش * لک منلی

 لپ نآرقلا 5-5 کپ حلا 5 بكج يز رقلا 0



 ۱% ةرصع ةيداحلا ةديصقلا

 طلب سقتلاب هيف ًادادح ناک جیش ليل تحت اهنم قلا یرت (,5)
 لل

 خيمي اأو دغلا حف خرو هلص نزلا لفجتسي هبل ا (۷)

 اوب قشاقشلا يف مورق ردح ااو ف دم ثويل لز (28)
 (غ س ساس سكر ءالا ( ملا )

 ىلا ال رانلا نم ايف امل اةيرحملا نفسلا يهو ليطاسألا ىلا محار « نمهلي » يف ٌريمضلا ( ىنمملا ) ةثلثلا ءاثب
 وه يذلا ٹانک الفلا يف راصلو اهني ر حبلا نصاقل_جاتوملا رحملا ءام ٌليطاسألا هذه تملتبا ول وب دونجلا

 لفتلا نم لقأ

 كهل غرد يه ليقو دوسا داك قة مظك ةجشلاو اهبل ر ةحبشلاب ٌلجرلا جست ( بيرغلا) «۲۹»

 دادملاب هخطلو -- ربلاک هب بتكي' يذلا دادم رسککاب ٌسقنلاو  تويبلا تاب ر هبل ريشلا وح ثيغص

 هن اک اهتاخد داوس ٍةدش لجأ ن م رحفلا ءوض ىرت ( ىنعلل ) هب هامر يأ - رتب داف خططا هنمو هنزل هريغو
 ناخلا داوس رتفص يف ”ةغلابم اذه يفو و سقنلاب غوصلملا دادملا داوك هداوس ةوسأ ءاك سال ل ايا تحن

 مغترب َناخدلا نل « ليل تحت « لاقو ينبني اک« هوض رهظي الف رحفلا ءوض ىلع بلغ اهياخد داوس نأ ينعي

 رحملا ققأب ةاصتم ءءوض نوكي لطي اذا رحفلاو رحبلا ققأ ىلع

 جاه (س) رحبلا < بلو ل | ليهَصو لاطب ألا تاوصأ ةرثك ةكترخ ْبَحللا ( بيرغلا) ه7»

 بارقلا را تافجأو هتد ر سار هک باحسلا حير 1 تلج س هجوم برطضاو

 دش اهتكرحو نيعلا نوكسي قّمّصلاو ْقْدّصلاو - 320 درشت يأ آلونح لَن ليألاو هتريطو هتبحذأ
 ديدشلا 'توصلا يهو ةقعاّصلا لثم ْقمَّصلا ليقو . ةوعاص وهف وص دشا فص (س) دعا قيكصو توصلا
 دسألا ”توص آر لاو  اصعلاب هّسأر حرق « لاقي هبَرَص ءيشلا عّرقو -- رات ةمطق اهم قي ةدعرلا نم

 وهو هخايص باص (ن ) هّتسصو -- حاصو بضغ ًاريثزو اراز (س ف -ض) ُدَسألا َرأَرو لخلاو

 باحتلا اهنّنش برضت ”ةميظع ةحيص دونجلل و أ ليطاسألل ( ىنعملا ) سأرلا ىلا ي يالا نطابلا نأ رح

 ىلع « حمصي » أرقت نأ نكميو مآ هلمجت يأ هام تف دعرلا نوا عرقتو أب رطضم للو ءادلرطتف
 «ءالل فختس يأ لنجتس » » لضاقلا خسشلا لاقو ”خايص باصُي يأ لوهجلا ةغيص

 كلذكو هترجنح يف ةّتوص در ًاريِدَو ارد (ض) يملا رَدَهو - توها (بيرغلا) «۲۸»

 ( ىنملا) ةف هتقشقش تتألمو َرَدَع ريمبلا بحي و -- 9 قشاقشلاو س ا" مارق عج مولا - واهب ٌمامحلا

 اهَهاَوْفَأ اہ ةشاقش "تألم لوف ”توص وأ ةديدم اهئاوط وسا توص اهتحيَص نأ

 بكي حربصلا (4) ہی حرصلا (م) ٠ کیل حفلا



 ةرشع ةيداحلا ةديصقلا ۲

 خفت سیل هنأ الإ لا وُ رت رارغ نم جف هو اوس )۳۴۹)

 خام ظيقلا يف ءاشقّرلا ةّيحللو هذاقتا هنع دلا بويج قش )٠١(
 ع

 حساب س هلأ الإ بلقلا ىوت هنا بومُكْلا ٍصاَرَع لک ىلإ ۳۷

 لس اضتتاو هدغ نم یسلا ىضتو . اأو ملح ( ض - ن ) هتع بوٹ ىغن ( بيرغلا ) «»
 كاذكو دنهل ديدح نم عوبطملا فيسلا دلا متلو حمتراو فيلا هَ دارو لاو

 لاق فيتسلا حش دينهتلا ليقو ٌةداش يسن يهو هاه * متو ١ لاثلا عض ذو ءاملا ركب َيناَوُدَتْطاَو يدنملا

 دی رتو كلا دنع بيضا ٠ دتا كش ماسح لک
 را 1 ةمآهلا ةعلاس

 رع س

 اودكرج يأ دي رجستلل «دنبم رارغنم» هلوق يف «نم» ( ىنمملا ) دنهلا لمت دينها يف ٌلْصأْلاو يرهزألا لاق
 نأ ىلا جاتحي ال رج ينعي هيف حفني امم سيل هنأ الإ رجلاك قارخإلاو رداقتالا يف وه تم فيس لكن ارغ

 فورملا رمجلا الخ كح هيف منَ

 داّقر لاق الو . مقرألا تنم ءاشقرلاو ضايب و د داوس ةطقنملا تالا نم هاشقرلا (بيرغلا) «.»

 ”طوطخ يهو اه رهف يف شيقزتل كلذب تيقس رسل لدجألاكةّيفصولا نع ًاحلسنم اإ ليج دق هّنأل علا

 انمي ظاقو ليهس عولط ىلا اي رثلا عولط نم يفيتصلا ميصو رحل ةد ظيقلاو س شقنلاک شق راو طقنو

 . انس نع تفشكتأ يأ 'تارتنلا اذا احوال ( ف - ن) يملا تْخّأَسو س مارح عشا ( ض)
 اذه لوق اهحاس دمغلاو دن رفلا نم هسيف امل ءاشقرلا ةيلاب فيلا هّيش (ىنعملا) ةيلا رشق رسكلاب سلاو

 دارملاو ”ركلا ةّدش يف هنع خلسنتف اه وشن رش :اشقرلا ةيملا نأ اكورد بويج هنع شي هداقتا ةد ةدش نم فيلا

 لضافلا خيشلا لاقو برّصلل هزازتها دنع أ هثالجو لقص دنع كلذو دمغلا يق فيسلا رارقتسا مدع نايب

 ةينآلا ةديصقلا يف هلوق اذه وحنو « مترش ةدح دمغلا لك أي هنأل واع رك "دشا هل دج ىتمللو »

 تلا رک نهنم تليق اهدامغأ “لک أت ىأللا نم

 ُيلسقلاو ردي و هبَح يأ هوحنو رمل ةَجعيهو اون عج ىوتلاو صارعلا (بيرغلا) «عد»

 ضر (ف) سبيلا نم اهتريغو ”مظملاو ىصخلاو ىاونلا حضَرو - قاوتلا بلص معلا يف تتفتي سبايا دل
 رک اود رج يأ 0*0 ىلإ يرامنأ نڪو » لام هلوق يف اک« عم » ىنعمم انبه « ىلإ » (ینملا) رگ

 چ نآرقلا (0» مكس حرملا (4) 2 حرصلا (*) ناسا (۲) دج حرصلا (0)



 4۳ ةرصع ؛ ةيداحلا ةديصقلا

 فلا

(fخدم س سأرلا نم قاحت# لك ينو عدم ةكايلاوع نم فاق 2  

 ع

 خلجأ تاصنيو “لفط هل بيشي يذلا ائلاب ناك لا تراس ذقل (9)

 (ط اس مس عب س سپ س نك س ےک ) حل عم ) (  شن س سپ س ےک ماما ( بلا )

 اع تسيل اهنأ الإ ييايلا رقلا مجم ةبالّصلا يف هبومکن اک ب ”رطضا ره اذإ زل نا حمر لک عم رضیس :

 اعر فصي اطل متاح ل اق اهل بما كش اک سسك
 و

 ١< سلا ىلع ًاعارذ أ دق بسلا ىوت وم راک اطمح او

 هنمو هاوسو هموق حمرا فنر املا اهب ىوش بخ نم لآ رسكلاب ُفاَقْتلا (ببرغلا ) «مج»

 ٌهةَسصاَدُلاو ةتمط اذا (ف) حمراب ااف سعد لاقي , حمرا طلا سَعذلاو - هبيذهملو هيلمت وهو دلرلا فيقثت

 ب و رأل ًاضيأ سلاو دقن ىتح حمرلاب ةدعادملا تناك دملا اند اذاف» ثيدحلا يفو . ةنعاّطْلا

 ةققيقر ةَرثق قاحمّتلاو - هنطو ابعد ءيشلا سعدو هنتطوو مئوقلا ُهَتَسَعَد راثآلا "ريتك أ وعدم

 سوؤرلا يف ل |مست ال كحامر نإ لوقي ( ىنملا ) "خدشو - اهل اذإةّسدلا تست اہ و سرا 1 | مَع قوف
 نم ٌدوخأم ىنعملا اذهو اهتبالص ةّدش نم آب ومت اه رشکت يأ اهب موقت يلا ةلآلا يف لمت لب اهتحو

 موتلكن ء ورم لوق
 عيت ْنَأ كلق ءادعألا ىلع ْسيْعَأ ورع اي انتاق ناف

 تور  ةنزوسسع مهتلوو تّرأمثا اهب ٌُفاقثلا ضع اذإ
 ©«0انينلاو بفقثلا افق يشن ْتَتَدَأ تبقتا اذا تروح م هج

 تعبني الف هداضعأو هماظع تَرَ و فض اناخلجا خيشلا حجو - ؟*تاصنإ ( بيرغلا ) همس

 دشنأو ُهلترحتي الو
 يو هنيع هام طار انجام اذإ خيشلا يف ريخ ال

 نأ لوقي يلاتلا تيب يف ني روکذ لا ناورم يب ىلإ لسرلا هب تّبَهَذ يذلا ربللا لوح فصي ( ىنعلا )
 يذلا خيشلا هعّرف نم بصقيو لفطلا مل وه نو بيشي اًدج ئا” بخ وه نارا هب تراس يذلا يللا

 ربخلا ةينهأ ىلإ «أّتلا» هلوقب راشأو e َناَدْلولا لمجي اوب » ىلاعت هلوق ىلإ حيت هيفو هتماق تحت دق

 ”يظع ناش هل ام رابخألا نم ابتلا َنأل

 ' 16 تاقملل (4) ال حرصلا (۴) اچ ةيابللا (؟) حاملا )ا
 چ نآرقلا (۷) ناسللا () ( ةمياسلاو ةسداسلا ةديصقلا نيب ةمطقلا ) حرسصلا (0)

 فس



 ةريمع ةيداحلا ةديصنلا 4

 حرصت نارح ناورم يب نم ىَدَص اهي نإ مانْمألا هل تبغو (؟8)
 فلا

 ٌحُوْضَأَو الع ةباقأ هيلا لادم رطَع ريغ لَم مئاه يب (؟ه)

 سرق ُضألاه قافآلا مُثْبرَقَو عرش لاف لوقا ارو متا ()
 (ط س سب س یک س یقل) هيلع ( فلا )

 ةّيلهاج لوقت ىدصلا رك لاو ةماحلا يعو ةموبلاك “اط ىَدّصلاو -- جيحضلا (بيرغلا) 64»

 ىتح « ينوقسا يتوقسا » لوقي مراثب ذخؤي مل اذإ هسأر يف حيصي لازيالو لوتقلا سأر نم قل هن برملا

 س ادصا عجلاو « ىدّصنا هلت » لوقت ديدشاا رثطملا وه ىدّصلا نأل ىدص هل ليق كلذلو هلئاق لق

 انه رصو ًاحارشم (ن) ٌلجرلا خّرَصو = طع اذإ ارح ( ض - ن) لجرلا رخو شطملا يدنا نارا

 اهيف حور ال يتلا مانصألا نأ تسيح يع ريطلا كلذ لوه نم غلب و ( ىنعلا )لض تاعأو َتساَو اديدش حاص

 ةردق مدع ركذي ٠ ناشطع وهو | حيصي و لوتقملا سأر نم رخ ر راط _حایصک اهخايصو تَحاص ًاضيآ يه
 يف منا ولو ناوم ةقيقللا يف مهنأ ىلإ « مانصألا » هلوقي راشأو . مهنم لق نم رأث ذخأ ىلع ناورع ينب

 ءيش ىلع .ةردق مل سيل يأ ءايحألا ةروص

 نوكي و « ؟ر مرصع » وهو بفوذحم أدتبل ريخ « رصع ريغ » هلوق نوكي نأ نكي (بارعالا) «#ه»

 «رسصعريخ» نركب نأ ن کو . لذمل ريمبااك الإ کر صع سیل ىنمي لادم رصع ريغ مرصع له ذئنيح ىنملا

 ريغ ريع نوديرت ل أه هأ "يدق رصعلل ةفص هده ةلجلاو « لأذم » هلوقو رقم ٍلمتل ٌلومتم هنأ ىلع ًابوصنم

 ( بيرغلا ) « نسحأ هجا اذهو كتم تامل اريد هنوك نقی ال يأ » لضافلا خيشلا ل اق . لا للذمرصع

 ىلع ريغص فاك وه ليقو بتقلا ن - كلنا ًالامتسا رثك أ وهو فاك الا وهو کر بت عمج باتقالا

 قولا ارسو هوڪو مهتسلاكمنم + قاتلا فرح ءيش “لک حنارشو نرش عج حارشألاو -- ديعبلا مانس ردق

 (ىنمملا) مدقمو ءارو نم هاتبشخ ليقو هابناجو هافرح لحترلا اخرشو . رولا اهني عقب ناذآلا ناق رشملا هافرح

 ريمبلا ىلع نوكت اک أَو ةباقق أ اهيلع هيلايل للم ريمبك الإ مرصع سيل لاقف لاذلا ريمبلاب نامزا بش
 قدزرفلا لوق اذه نم برقي امو حودملل نامزلا ةعاط بصي للذملا

 ©0نربلا مورقلا هتفاخم هنم  ًاضاوخ لقت ”ةيسارق انلو
 « ةيسارقلا وهو لحشلاب ههيش يدق رع انل لوقي » حراشلا لاق

«r»حبلا لوهو ليلا لوهك هنم هيلع مج ام لجرلا يردي ال رمألا نم ةفاخلا ٌلوملا (بيرغلا)  

 موّصلا نم ”ةميرش دابعلل لنا عرش ام يم كلذب و ةميرشلا كلذكو ةبراشلا دروم د ةعرشلاو عرشلاو -

 ٠۸١ ٠ ضئاقلا (؟) هج حلا ()



 14e ةرصع ةيواحلا ةديصقلا

 ر( فلا

(ev)برس مراغلا كوه تبغا © لكن وتم جام ام اإ إتك  
 خبط ءا هيف انقلا نأ كرم لكي ضْأألا عابس "مرق (۳

7( 

 حخّدبتو ىت درخجلا تارشا لع  ةيبَج يذ لك اميلإ ذو (؟5)

 نيملا + اک علعتنت ال ام ه أب راج يأ ادع الا نوكي تحمي رش اهيتسنال برملاو حاكتلاو جيملاو ةواصلاو

 كلذكو هيف لخد وأ هيفكب برش ءاملا يف ”نالف عرس . کلا وف راطمألا ءام نم ناک اف عوبتيلاو

 لوه ىلع متبلغ ( ىنملل ) رعارذ فلآ رشع انتا ليقو . .رّيثاح ٍلايمأ قئلث قيرطلا خسرفو - باوالا تعرش

 هلوقو خسرف اهتتعسو عم شرألا نأكت شرألا < قافآ مرتو يشم دنع ديظع عم رحبلا نأكف رحبلا

 مع ةلمتشم هلردقو دحأ رحب ال يأ ٠طي مءارو نم ةللاو » ىلاعت هلوق وحن « لوما ءارو مآ «
 ًاشحوت ءايشألا دشأ نم رحبلا نأل رحبلا 55 هشحوت داز اذإ ءيشلاو “" اضيأ نافوطلا ىنعم لوملا ءاجو

 سيقلا ءيرما لوق يف اك ةراكتو

 ©0يلتببل مومهلا عاونأب يلع  هلودس ىخرآرحبلا جوك للو
 لع ىخرأ دقو هرمأ ةراكتو هشحوت يف رحبلا جاومأ ىك اح ليل برو » تيبلا اذه حرش يف ينزوزلا لاق

 4 لا عدمالطظ روتس

 ر (۵) رحبلا جام ( بيرغلا ) « تکو » هلوقل ر بخ « متيرق م هلوَق (بارعالا) «محو عبو

 ونتماا س «اهيف نوجومي f ةنتقلا يف 'سانلا جام» لاقي هبارطضا هئاجّومو ءيش لك جومو . عفنراو هُجاومأ

 دعب اهنم لضف ام ةيحللا نونثُمو اوا رطلاو جد لا نونثع ليقو رج رابغلا جت تلبقأ اذإ انديه حيرلا نم
 اهب و ٌةزاقملا ضرألا نم ُلَهْجَلَأو ةلوهجلاو  ةلبسلا اهنم هلع امل لاقي و امهنطاب نم نيضراعلا

 وهو یلحک م رخ عج ُمراخاَو - اهیماممو ضرالا لهاجم يفاوراس » هنمو اهب یاد م لابج الو

 ميمو ا ةعساولا ضرألا ميارتلاو - ُمْطَقلاو ٌقّدلاوهو _مارحلا نم مرا عالط وح لاقي لبجلا فنأ

 خيطلاب ملا جامي يذلاوهو واط عمج ة ةاهطلاو  هقاضأ ءارقو ىترق ٌفيضلا ىرقو - دبع يأ جہ

 ْنَم اهنم جرخي نأ ردقي ال الفك اهتكرعم نوك لاح اہتقو لأ يف برح رابغ راث اذاو ( ىنعملا ) يلا وأ
 . مل اهخبطت حامرلا نأك مءادعأ موحلب اهتابس مرق ابف بئاتكلا ماحدزا ةرثك نم اهتعسو عم الخد

 برمل ا مايق لوا يف َنوُسَبَي مآ ىلإ ريشي « لطسق ُنونثع 2 لوقو

«A»نيب رابح لاقي ٌةردقلاو ريكلاو ةمظملا ةريثك ةناغل هيفو توربملاو ةيربجلا ( بيرغلا)  

 )١( تاقلملا (*) اهر (0) 4ك نآرقلا ۲۹



 ةرصع ةيداحلا ةديسقلا لكك

 حزبا فدترلا الو ةبونجم فطملا الو قه والا ال قربلا تابلاّطلا م 2 ع مع - uw e“ 4 را
 1 ( فلا
 ْخَدَصَلا ألا نأ اک اح اقوم تأ قشم هْنَعَدَس اَذِإ )4١( وعر ۴

 ( طط س حک ) اهقوف لط ( بلا )

 ةظمأأ وألاو اهب زغو اهضر سفت ىأب و مهيلع رخ وتب ىعبي یب لاثم وأ یاب مهلع أبو - ةيربجلا

 اذإ يأ « ميو » هلوق ىلع ةفوطعم « لا مي دو » هلوق ( ىنملل) رص مي هلتم ءاوأللاو ”رخفلاو ”ربكلاو

 رختتن ًاضيأ يه دايج ليخ ىلع نيک آر 3 سراوف برحلا ىلإ مثدْقَو ضرألا عابس متيرق ”رابغلا جام
 هلملو خسنلا عيمج يف اذك « ىأنت » هلوق لاق ثح لضافلا خيشلا حرش يف ءاج ام ىنعلل اذه ديوي . ريكتتو

 يرعملا لاق اک اهوطل ىأنت وأ ةريكلاو رحفلا وهو وأبلا نم نونلاي ال ةدخوملا ءابلاب ىأبت

 001 هيلا اهشراوف قرت اهُجارَس قدا قيس لكن م
 بالكلا تسهر » لافي هّقو هّيِشَع يأ یتمع ًاَفَعَر (س) هّقحَرو ًاتالف نالف قع (بيرغلا) «ءء»

 يرعأ نم يقهر الو » زيرعلا ليرتتلا يفو يطب ال ام ىلع لَم تالف قَرَأَ . هتكرذأ يأ « يلا

 سرفلا جتومتو هيكرو ىلا هسأر ندل نم هايناج لجترلا افطعو هبناج ءيش ل - نم ٌفطملاو - « ارش
 اک لوهحملا ءانبلاب بيجو - فط د سلبا نم فطعني ام لكل لاقي و ٌةرْشُم و دنع ىت يأ هيفطع يف

 فذ راو - ج باَصأ اوأ ُةَبْنَج ركه انعم هج ةْبَرّضو ”نفورعم ضرع وهو بتلا تاذ هب ناكو بنج

 هرهظ نمط سرفلا يف تملا ديس نا نعو هبلطو ناطق تن طا ام ليما نم حزُألاو رجلا لَمَكل

 نم امير ةعرش يف يه ( ىنعلا ) هرهظ لوخدو هردص چ جورخ لجرلا يف خاو ٠ کر احو هتاطق ”فاَرْشِإإَو
 رفادرألاو فاطْمألا بويع نم هين اف سيلو ةباد اعوأش كردن ال . اهقياستو قربلا ُبلطت يتلا ليلا

 اهاوس ايف حو ينل
 هوثكاو - ةرثكلا يباثلا ددو هرسك يأ یم هَحّدَشو خدش (ف) هتنأر َحَدَش (بيرغلا) «ة١١

 لاق ٌميرسلا فيفا ٌنمطلا قشلا ليقو ( ن ) َقَشَم دقو ,ةباتكلاو لك لاو برضلاو نمطلا يف ةعرشلا

 اًيشحو رون فص ةمتا وذ
 ت لابقالا يف رجألا هلاك اهشاوج يف نمط وسب 58

 وناسلب اةقشرو تاقشم هطوس هقشعو طاوس نيرشع ةَ لاقي ةّصاخ طولا برضلا قشملا ليقو

 ىلع | تح ًاديدش ير (ض) دوو ألل تكرص وأ 25 نأ نأ (ض) ضي رلا ناو - تاقشر
 هكر يأ ةذاقيإ هذقوأو »ً 10 ةذدقولاو ةقنخنملاو » لامست هلوق هتمو ”ةوقومو ذيقو وهف توملا ىلع فرش 3

O م 2 

 ۽ نآرقلا (4) نالا (؟) چ نآرفلا (؟) چاچ يرسلا 0١



 ¥4 ةرفع ةيداحلا ةديصقلا

 و ريفا نب اهنكلو آلوادج يجب 5 تاهج يمك ()

 تو تايقاّرلا قت حضي و ادب نأ فعلا ةلوُحْكَم نم دو )٤۳(

 ر یسلا اه رس و تلو تيعأ اذا ترسحتساو ارس ( ن ) ةبادلا رح 2 م لكلا ٌريسلاو — ًاليلع

 نمط نم نيش هباصأ اذا ( ىنملا ) ”يمأو ”مومأم كاذو مآ وبف هلصأ يأ نا 2 باصأو جش (ن) همأو

 يقيطا ساسحإ وذ هنأ يس هسأر أ ديدشلا “ برضلا باص نم م راتب اک دایلک و يَلأ م وأ حاملا

 ىلع رباب هَنِصي اهيلع ؟رباص يأ « اهقوف نأ » خسنلا ضعب يفو نيفخ هنآ ولو حلا نمط لمتحي داكي ال
 وهو « ةقشم » هلوق هيلع لدي اكن طلأ لوألا ىنمملا نككو تيبلا اذه لضافلا خيشلا حرم اذكه . حارجلا
 فيفا برضلا

er»يف وه يذلا ملقملا نم اهب ر راد أم نيملا نم وهو سلجم نارو رجح عمج رجاحلا ( بيرغلا )  
 رجحلاو «15 قاوم خار اکر يخعت نك » نمو باقل هيلع عقي ثيح هجولا ن 7 رجم ٠ نقلا ل انسأ

 وْخَدوُأ مراو يف يف عيصألا كاذكو هيف تباعو تضاح ( ص) و ( نإ لحولاب هدف َتَحاَتو -. ةقيدحلا ًاضيأ

 یک ”تاهج يأ يلاتلا تيبلا يف « لا دَر » هلوق هيلع لدی اكن سحلاب هتيع ری ( ىنملل)

 ناك ءاضعألا نسحأ هُنيع يأ ايف“ ةعمتجم هنيع رجاح يف ”ةسومحم راهنألا هذه نككو ةريغصلا راهسألاكل يست

 ًاجراخ لیست ال واهمألا هذه نأ » هلوقب ماهبألا عقر ًاراهنأ نسحلل لمج الو هنمع يف ولم هيسج نسح عيمج

 لذي كلذك ةرصابلا ىلع لدي اك نيملا ّنأل نيملا فصو يف « ًالوادج » هلوق فطل ىنخ الو « هنيع نم

 املا عوبني ىلع

 (ف  ض) اللب تيبلا حضن ًاميأ لاقيو ٠ متم مزال هلب و شر هاملا هيلع مص (بيرغلا) «عع»

 هتذاوُع يف ثفنو هااوع يقر ايق (ض) هارو « مد خضن : هيل ىلع» كلوقك ونو -امل شار ٌمضَملاو

 لاق نْسُحلاب سرفلا َنيع فصو الو ( ىنمملا ) سو أرق ىنمم هل ًاتيمضت هيلع قر ليقف ب يدع اترو
 انب 'تايقاترلا ريق رتو ةلازقلا نيع رش نم ظنحلاب هل ىئعاني هن أك يبظلا دلو نيع نسح ىلع دي زب هنيع نسح

 حبس فصو يف يراغالا بشرفعا نب كس لاق اک ادا ال كلذو اهي ال يك نيعلا نم هذ يأ

 <۲ تلا اهدئالق ين صو لب ريغ نم قلاب دوم
 أ قلوحكم ةلازغ نم اغ ىلع ردح اهروفنو الت ةرثكل شخ تاذ لاق هاو » لضافلا خيشلا لاقو

 « فاضملا فذحب ةلازغ نيع

 )١( ناسا  eتايلضتللا 4 £



 ةرصع ةيداحلا ةديصقلا ۸

 م ءم س رە ي 2 5 0

 جرف سیل م رهد عود م رشعم سانلا نم كيدافل هادق (55)
 7 2 يا 5 0

 اوُعطْعَطَو ءاملا هنع مَ ندعو ًادئار اوا ةلاجر (58)

 محنك كسلا ةتيط ذج اَنإف  ابعزب عير تاك شل يرسل (5)
 خلا عملو مهنم ےک اا يتلاب مْجّسلاو بلا ل تحسم (€۷)

 (اهريع) ےبوحو (قل) ( ح) ( غب س سي ) متد (ب) (ط) مكيف ( بلا )

 كغف كنع ج رخل يأ « كع خرثبل » لاقي بذ خئرفو عزرا حرف (بيرغلا) «ء٤»

 ؤوخأم ففاشكتألا_خارفإلا لصأو كاج نكس يأ نالف اي كَعْوَر خٍرْفأو رقضيبلا نع خرفلا ج رخ اک

 کندن هلأل كك دلم « کیداف » هلوقب دارملاو حودمملا ءادعأ « رشعم » هلوقب دارا ( ىمملا ) ميلا حارفا نم

 « متم » هلوقو ادبأ مهفوخ“ وزب ال کینول نم رخل لوط ياخ نوازی ال نیش ادع ديس ىف يأ

 هوجن وأ کر بق نم يأ

 نالا » مهلوق هنمو هسف نوازي ًاناكم ملل نيل ٌموقلا هس رب يذلا * لوسرلا ٌدئارلا ( بيرغلا) «غه»

 نم مهنيا و هنيب ”ةيكتنم ةحلصلا ج نال مل نيب يذل ناكل ةنص يف هيلع نکی ال يأ «*مأ ةبذكيي ال

 ليللا خطخطتو رَطّتلا حاسفنا نع ةملظلا ةتبحح ةرصب ليلا عو ةَ اذا هداتراو ( نإ ءيتل تلا دار

 ( ىنملا ) خطي رظنلا فيمضلا لجرلل ل لاقي و باسا همت دقو مخ روغب ور منہ نوکی مکا ةو ملظأ
 مطقاا وهو بوجلا نم ء ءأعلا هنع شک يأ « متيّوج » خسنلا ضعب ينو ححضاو

 وهو « ةبیط ”ةئيط هل » لوقت ةليجلاو ةقاخلا ةا (بيرغلا) «يرممل » هلوق (بارعالا) «غ»

 دف ةيأ ب جر فة اخنس (س) مادطلاو نعل حدو -- بس ايو نكي اذا « نما ناي »

 شي رق نم اہعزب ٌلاجرلا كئلوأ ناک ن ئل هيي اقم ل أرقي (ىتمملا ) هلصأ ءيش لك خنس هير 'تترئفتو
 مهنأ يأ بارتلاكر يصيف هتنيط يفتت < ادلب كدت دق مهلصأ نأ رع مديزب الو مه مشی لف

 سمح هعم ناك اذا حفني انا ٌيسنلاو ةحيبقلا لاعفألا ن نم اوبكترا ال ىلوألا مهتلاح ىلع اوت ل

 لعاج يأ بلقلا يمت لجرو ةي يهو ناوت مخجاو لمعلا وذ يفتكلكي ب أ (بيرغلا) 6« 27

 اوغلاب اذاو « خلصأ <يص أ تيكلا ناک » هنمو مصلا وعو خللا نم اثيش عسي ال يذلا مسألا خلصألاو --

 « حاصتلا » يتلاب ی )خم ما اولاق مصالاب

 جج حرملا (؟) مچ هئارعلا ونا



 اوك ةرصع ةيداحلا ةديصقلا

 سرا ضرألا يف هللا لابج أو تاس تك هالا يأ َنْوُرْدَتَأ (؟8)
 حسو نينعأللا نب اقل جوا سست لبق اماصتغاو ىَدُع (59)

 خفير اير شرعلا تحت ُلَسْلَسُي ةعافش ْضْوَح هل ىدا ُنِيُم )٠١(
 با «(ملا) 5-5 2

 تمت دهملا ةروفاك الو كيدل :طتُم بيبللا بل الف تيقس (ه١)

 (م س جس س ) ست (ت) لک ( بلا )

 (بي رفلا) ف رعتس اک أب وصنم وأ ًاعوفرم نوكي نأ زوجي « سمطت » هلوق ( بارعالا ) ٤۹« و ء۸۵
 ىلاعت هلوق ريسفت ينو هَر تاصْأَتْساَو هتكلهأو هثوحم هتسمطو ىحفاو سرد ( ض - ن) ءيشلا سط
 ًالالّضإ دانملا نم هيلع "اتل ةازاجم مهل نأ لبق نم اهبرقأ وجو « اه وجو سمطت نأ لبق نم »
 يف ليقو مانيعأل ءاشن ول يأ « © أ ىلع اننسلتل مانت ولو » ىلاعت هلوق كلذكر ادبأ هدمب نونمؤي ال

 هنمو اههوض بهذ رَضِنلاو ٌمجنلاو ”رمقلا سْمّطو هي يأ « ؟؟7يلاّوْمأ لع سما بر » ىلاعت هلوق
 اهم حتبقأ ةروص ىلا ةروص نم ليوحت سلاو ماشو س « تط وحلا اد » یلامت هلوق
 نيرركذ ملا مجمااو رببرملا كول بالعإتا ( ىنملا) قالا وشما كلذكو خيسمو تست وهف (ف) ادرق هللا سمو

 يطأ ضوح هيأ نودلمتأ مخ تلقف مهتحصن لوقي ةب ةيمطافلا ةقاللطا لبجلاو ضوحلا دارلاو قباسلا تيبلا يف

 .يجي نأ لبق هب قومصتمتو نودتهت يذلا هللا لبج نم څا ل ابج يو هب نوور يذلا هلا ضوح نم

 « ًاماصتعاو ىذه 2لاقو ةمئيقلا موب يي نأ لبق يأ. ةکاللاو هللا نم نینعاللا نملب كهوجو هيف سن م م

 اهي نومصتمب نوصحو سانلا اهب يدتېي م العأ لابجلا نأل
 ءاملا َلَمْلَس ( بيرغلا ) « هل ةعافش ٌضوح » هثريخو ًادتبم « ىادطا مم » هلوق ( بارعالا ) «ه٠»

 عبشلا يرلاو س قاس لاك يص خي لا هب رضو يرج اذا هنأ لسلستي ىنعم لاقيو َلَْلَتَتْف رودح يف ِهّيص

 ءاملا نم يورو معلا ةرثكو لالا نس ًاضيأ يرو منت يأ يور قمم رجشلا ىزا نم سا وهو

 يذلا درابلا بذَعلا دالا حاقتلاو هدربب هرسك شطعلا ءاملا مقْنو س عبشو برش ایرو ایر (س) نبللاو

 فدو كتي ورتل هشرع تحت هللا هارجأ قعافش ٌضوح هللا نيدل ملا ( تعمل ) . هدريب هرکی يأ شلل خب ب
 هنذاب هللا دنع مفشي يذلا يتيقحلا ماشا وه عما نأ ينعي كي 2

eيقو . ءاطلا ريغب روفاكلا فورعلا نل تظن هيف « ةروفاك » هلوق ( ىنمملا ) حس (بيرغلا )  

 ضمب يف يناثلا عارصملا نکی نأ نكي و « 24” ؟رتوفاك اها ناک ساک نين نوب رش م زيزعلا لي زنتلا

 الإ نآرفلا (ه) 34ج نآرقلا (4) 7 نآرقلا (*) يك نآرفلا (؟) چ حرعلا 0
 و نآرقلا (م) ج حرملا (۷) چ حرعلا (5)



(eةرفع ةيداحلا ةديصقلا  

 ر او

 hk se س 2 el - ےک س ج ا
 52 اا حریف كليخو هدادس ین كع رش یاو (۵۳)

 2e را ساه س 0 5 ت . 5

 خلقي ركبلاك ليلا نكر لال اهدنيبو كوللا دنه تم دقو (ه5)

 (یم اس صا س مكر خروم ( بلا )

 يقع خس مهللا » اعدلا ينو رتفو نكس اذا ُبضغلاو لا سس نم « خست » خسنلا ضعب ينو ضي رحت هتالك
 ےس ار اس . ع 5 3-38

 ىس دقو بيجتسم لكى لع ذي يذلا ةوعدلا دهع دهملاب دارملا نوكي نأ نكيو « ىذألاو ةدشلاو خلا

 هلوقو « تيقس » هلوق هيلع لدي اك عيب رلا رطم لوا ىنمي « ملا » نوكي نأ روجيو 2'”ةمدقلا يف هَ

 خسنلا ضعيف اكر تفن ال يأ خبست ال رازغلا هدوجراطمأ نأ يمي بصلا ةريثك" اهانعم ةلك نع رع « ةروفاكم

 هلوقو 6 غلاب تنأام» هلوق ىلع فطع « خروملا نيقفاللا كلم تاقيمو » هلوق ( بارعالا) «ه»»

 لاقي ءيشلل ةبورضملا تقولا رسكلاب تاق ( بيرغلا ) © نيقفاملا كام تاقيم م هلوفل تمن « خرولا »

 عضوملل راعتس دقو « تافيدل اج » لافي قو هل مج يذلا دعوملا افي وهو « رهشلا تاقيم لالا »
 حيي راتلاو . قوما حكؤملاو س ° ناقفاطناو س مہمارحإ عض ضاومل جملا تيفاوه هنمو -يشثلا ًاتقو ليج يذلا

 هبلا يأ « هموق حيران ناله » ليق هنمو هبلا يهتني يذلا هتقوو هتياع يش دلك + . ران ليقو و تقولا في رعت

 ”هاظ اهالك برغملاو قرشملا هيف كلمتس يذلا تقولاو هللبتس يذلا دملا ( ىملا) مهتسايرو مهفرش يهتني
 1 55 تک مساس

 برغملاو قرشلا ُكلَتَس كنأ كلذو ةلرنلاو ِنأَّشلا نم هبت ام ىلع لدي كجات نأ يمي تجات دقسب

 اه ضيقت ةرورأقلا َدَّسو اهقتوو اهحلْصأو ادر (ن) ةماثلا سو - ؟”ارغثلا ( بيرغلا ) «ه#»

 رعاشلا لاق امهم هب َّدَسُي يذلا امام ني نيسلا كي رغتلاو ةروراقلا دادسو

 درا دادسو ةہم رک مويل اوعاضأ قف “ياو ينوُعاصأ

 5 نيأو ( ىنمملا ) ناسالا يف ءاج ا ةيداوس عت راكو بف قاس (ف) ومضا اوم و ضرأللا ىلا ءاملا محركو م

 رت لک یش نأ ىلع داق تنأ يأ رکن ةيخك يف قاث كآيخ أ نأ لاحلاو هدَس بلطي رغ كنع

 يعل لي "فی رمت ريغب خرك ب يذلا يفو ةيطبن دادغب قوس خرکلآو . دادغب ىلا تلصو كاليخ
a 2 . 5305م 1  

 ا كليخ يأ اهب ةمي رش اهلما ةّيخركلاو دادغبب لع حركت » لضافلا
 « ةيخلط ةخسن يو كلذ

 هتبالص ملم كنسي دوعلا ذخأت اك لاح توخو هرمأ تولي نالف دوع تمسح ( بيرغلا ) «ه4»

 يع حرصلا 220 (؟ ةرمت ( فلا ) س عيارلا لمعلا س ةيليممسالا تامالطسالا حرص ) ةمدقملا )١(
 تالا (5) يمك نادلبلا مجممو La Birange, Baghdad (e) حاصلا (ع) چچ حرعلا (عر



 ١ ةرمدع ةيداحلا ةديصقلا

 ل

 خرو ماع فلأ ايهيف خت ىلا ال ُدانلا يه ار اهتيكْسَأَل )٥(
 ب

 خلك نئاربلا يتان متسأ 58 قراب ةقطَخ نيدلا اقطع نإف (ه5)
 (ذط ) نئارلا تايدسأ ( ان )  (؟) يل ( بلا )

 مادو -- ةركب اثنألاو لبإلا نم فلا ءابلا حتت ركَبلاَو - هتواخر نو

 وقي ُبئاصملا يلايللاب دارملا ( ىتمملا ) اعلق وهو ةرحشلا لق : نم هفوج نم هماقي هناك ر يدهلا يف ذخأي

 . ليالاك ردم اهن ر ثيحب ليفلا ةونج ْتْفَسْضَأ ةديدش !بئاصم دنسلاو ثلا لولم تلتبا دقو
 ي تیا ىلع اوج نيح لیا مهلع هلل لسرأ نيذلا للا باحأ ةّعق للا ريشي و ئالا دش

 ( ف ) ناب هدسج ختو س هب ماقأ 'يأ یت هب َحشَنو ناكل (ف) خت (بيرغلا) «هه»

 كلت نم ارات وللا تنحل لاو ( ىنملا ) هريغو ٍنْهذ نم ندبلا هب خرب ام روبصك" خورو هتد
 يف اهب نوبذعي یر ثان يه لب ابب اهدولج هدو ماع فلآ اهيف ميقت ىنلا منهج رانب يه تسيل بئاصملا

 ربك الا باذملا نود ىندألا باذعلا نم ٍمَهقيِذنلو » ىلاعت لاق !كةرخآلا يف مج ران مهبذمت لبق ايندلا

 كسلا ضعب ينو . قارحالا يف اهقوف يه لب منهج رانك تسيل رانلا هذه نأ ىنعلا نوكي نأ يك ”نوعجري م 1

 ىلاعت لاف اک ةرخآلا يف اهب ىلطت ينل يتلا دواجلل منهج ر ران لثم يه اهب نواصي يلا بئاصلا ران نأ ينمي « ينل 0

 جننت » لضافلا ختا لاقو للي وط دم ماع فلأب الراو « ھر یغ ادولج 'مماتَدَب مول ت تحض انك »
 يأ اهتياصألهللاو لوقي تم دوقولا نم رانلا نأ يأ اقبال ایم درلو يروا ميرس رحت خرللو جاتا ن 7

 ماع فلأ ذنم كلن دقوت سوجلا مو محملا كوا اًهُدْبمَت يتلا ةقيقحلاب رانلا يه آران نزخلاو برملا نم َكولملا

 خفي رحت هيف عقو دق تيبلا نأ يدنعو لضافلا خيششلالوق ىحتنا «جاتنلا نم هنأ لعأ هللاو يدنع هجولاو جنو

 هتطخسف » زيزملا ليرغتلا يقو ةعرشب ةبتسا هفمضتو هاو ًاتلطخ (س) هت (بيرغلا) «هد»
 ئانلاو ل «مراصب أ فطخي ئربلا داكي » ىلاعت هلوق هنمو هب بَ ٌرصبلا قربلا فطَخو « طلا

 يخت دوجيو قاب بف هديغو وتت نم مقر وأ خطتنا ام ل اكو «ىبات روظع بکا » لاقي لعاف مسا

 ناس الا نم عباصألا ةلرتم ريطلاو عا عامسلا نم يهو رب عنج نئاربلاو زافك تان لاقيف أرق ففخ اک ”لمنلا

 هاضتنا فيسلا حلتماو اعر هتيع باقا تخلمو ضع وأ نو دج اسلم (ف) ءيثلا خامو -

 كلم اط قاربلا ةنطك هللا نيد دونج اهفطخ نإ ىنمي هد وح وأ هيب رآ نيدلاب دارا ( ىنمملا) ًاعرش

 اهنتار دوسا ىلع ”لمتشت هدونج نأ لصاملاو . اطبق اهب ديصلا بذجي ”ةمفترم ةجراخ اار ا ةا

 تاّيدسألا شاربلا يأ ٍدّسَألا ىلإ ةبسنلاب « نئاربلا تايدسأ » خسنلا ضعب يفوةئتان

 كج نآرفلا (4) يح ںآرفلا (م) يلج ںآرفلا () ٠ چچ نآرقلا 07



 ةرصصع ةيداحلا ةد ةديصقلا اي

 ~g ےس aT 5 ملمس

 خود ماعم ما ضرا ةفارطاو وخ كلام 3 رم ا 1 )۷(

 As هرو بم | ۶ تا اًضنأ لا 000 امد
 خّسفت حور قامزا اهكلو ةي ءاضنأ دربلا كتفلب امو (04)

 ( لک ) عر ( نطر ( فلا )

 هنمو شطعلا نرم هب راد ( ن ) هيلعو ءاملا لوح رئاطلا َماَحَو متاح مج مولا ( بيرغلا ) «ه۷»

 کو . اهيف هوقو برق اهنم اندو يصاملا براق نم يأ « يلا ين حب نأ كيتو ییجلا لوح اح نف »

 رب يأ اهو دک البلا حدو  ءاللا لوح موحت يتلا شاطرلا ليإلا نم وحلا هيلع ها دق أ مدان
 تاراثبا هذه رصن تايآ ۴آ یس را ] َقادو ةببرعلا حاَدأ » رشيدحلا يقو ابلهأ ىلع ىلوتسا

 ئفارطأ مأ اهر ينلا ُدالبلا هذه ضرأ فارطأأ لوقب مث ر تا ام مأ اهب اوءاج نيذلا لس ا

 دونجا رصف ”تایآ أ ىنعملا نوكي نأ زوجي و كاوس ٌكلولملا لمفت ملام تلف يأ كاوس دحأ اهيلا غلبي ل ءامس
 وح لاما مأ مامالا

 ليم سنع انثا يهو اهعطقي يلا ةفاسلل يف َلمْتْسا مث لوس” رلا وهو ديرب عمج درا (بيرغلا) «هم»

 اه ةمالملاك بانذألا ةقوذحم تناك ديربلا لا نکل بتذلا فوذحم يأ ةيسرافلاب « مد مدير »اهلصأو

 مج هالو - تب رب نیتکساا نيب يلا ةفاسللاو یر کی ی لسوف مقيم اعرف عاف

 احر ول 3 تالک » هنع هللا يضر زيلع شيدح يفو اين تبدأ راسلا هتلر مَ يتلا ةبادلا يهو رن
 و

 «أذذك هن اوون» لاقي يلب وأ بارق نم ٌفاسلا هيوني يذلا جوا یتا ه7 نوشین “لا نف

 سلا هرخآو حورلا هّيقب وهو قمر عج ٌقاَمْرَألاو -ةديسب خر يأ فق ةين مهم تاعشو ةديعب ًاناكم يأ
 حاكتلاوعي عيملاو يعأرلا خضك ي كلا ضقتلا خيسفلاو تاب + صاح ب اطت و كان ولا نعم 11 مستو س

 اوراص لب ةديم تافاسم مهمطق ببس طق َنيلوزبع اوريصي مل تاراشبلاب تتغلب كتب ب ينلا لُسّرلاو ( ىنملا )

 فاضي لب حيرلا ىلا قمترلا فاضي هل هتل عا ضي رحت هيف « جر قامرا » هوقو تت حاورأ اياقب لثم

 . داسجألا ريغب حاورألا لثم اوراص يأ « رور قامرا » ةحيحسملا ياو كلا نوكت نأ دعي الو حورلا ىلا

 لبالا ةفص يف يترمللا ؟ لوق اذه دیوي

 “و دادس هب اتر دقو ةدرق حولا ابلك كءاغ
 قس مآ هنأكقحا ابل بمد لبالا هذه ىتري دق ٍرمَسلا َنامدإ نأ يأ تيبلا اذه يف حراشلا لاق

 يأ حاورأو داسا اهو كيلا ريسلا رتأدتبا دقو داسجأ الب دارفأ اهحاورأ كتءاغ اهم ةّدّشل اهحاورأ الإ

 ىلا اذه يف ينل . ا تناك نأ دس لی زام تراص

 0 قاما ألا ىلع انيباقنأ لثم هيلع اتلصو ولو نيكو
 4184 يتلا (4) بج يرملا (4) چچ ةياهنلا ) نالا () كو املا )ا



 س ةرشع ةيداحلا ةديسقلا

 رشق ةيزيملا رشا ةت نم كنو نإ ربط سيئا لع 00) خر اجلا يف ي ع ناجح 3 وللا فف نرس (09)
 مست نزلا نم بيضاهأ مهتقس مهنود ةفثاشاو ميلا ينكلأ )١(

 ارو عجلاو ةرفلاو تنؤلاو ركنا هيف يوتسي ماركا نضيبلا لبالا نم ناجملا (بيرغلا ) «هد»
 لاق ضايبلا ةءاجملاو هئاحع ءيش ”لكرايخو كلذك ناه ةأرعاو ميرك يأ ڻاحه لحرو نئاجه اولاق

 5 موثلكن ب وربع
 نینج رقت مل نوللا ناجح رک ءامدا ٍلطيَع يعارذ

 ”فملطظ وأ ةرفش اهّضايب طلا ٌضيبلا لالا ليملاو ص كو ًاناجه ناولألا نم ضايبلا د ةبرعلاو

 زب نم وبلا عضو ومو وم عج كرو لالا ارك يع ل لاق و ءاَسْيَع ةدحاولاو سيعأ ذحاولا ةيفخ

 وتلا هذه "ترس (ىنعما) حولا س هردَص "يأ هکر ىلع م َمَقَو هتقيقحو خانتسا اذا اکو رب (ن) ٌريمبلا

 ىنمملا ٌلصاحو اهكرابم يف تكتربف اهتقباسم نع “ترج ا ا! موجنلا ناك ابنلخ موجتتلا نكرتف ريسلا يف ةدجأ

 مولا َر ريس ىوغي د درعا قو ريس نأ

 بلقلاو ةمدقملا قرف سه هتل كلذب يي نشا وأ ٌراكرجلا شيجلا سيلا ( بی رغلا) »٠<«

 2 ليقو ةنص هلم « اروزألا سيجا شيلا برضي دق » رعاشلا لوق ىلإ یر هلأ قاسلاو ةرسيملاو ةنميملاو

 دوع ىلا دشتو یوات بوٹ ةقش وهو ةيارلا نود وهو لمل 1 رسكتاب ءاوللاو س ٩ هئانغلا هيف نسم هنأل ًاسيخ

 ةحاشلا دنع الإ رشني الف هريكل يول هنأل ءاول ءاوللا يمسو دونبلاو مالعألا نود يهو دراطملا ةيولألاو حمرلا

 رثكأ وهو وهزم يأ وخدم وف لك يو وخبن اضن دقو 'رخفلاو ريكلاو ةدظملا ةوختلاو -- ةيولأ عجلاو

 لق هبحاصل ”لوقي . مامالا نسيج هنأل آرهاط سيلا َلَمَج ( ىلا ) ”رطمتو رخدفا 'يأ نالف ىنعتنا لاقيو
 ناول تحت كنأل ًاضيأ متنأ اورختقاف يملا رصنلاب رختفي كءاول نإ رهاطلا شيجلل

 ج يتع ةنلبأ يأ « نالف ىلإ ينْكَيَأ » ل القي نع ُهَملْبَأ ةكالإ نالف ىلإ كلا كعمل 1«

 دقنأو فذ ابق ام ىلع ةزمهلا ةَ تيقلأ يكل هلصاو

 کلا يحاونب معا ل وسرلا ٌريخو اهلا ينك

 موقلا نيب لأ "لاقي ٠ زخم ةياثل ةزمهلا تفذغ ينك أ ينك لصأ لاق كوالا ىلع ىب نتو

 ءاج هنأ الإ لاسر هيلا يأ انعم نوکیب نأ ةلاسرب هيلا ینکک طوق ظنل ىضتتمو اك كولو اكلأ سرت اذإ

 دباسالا (4) حاملا (+) لپ حرشلا WW ٠م ء۷ تاقلمملا 64(



 _ ةرمهع ةيداحلا ةديصقلا نكت

 حرم يللا يف يف بتمام اذإ هاش أل اوقع ميلا يدان لوك 00

 2 رطل جراد انيأر اتإف اهني جرد ندلا ٌروُكَو نيل (۳)

 حيرتي كاذ دمب ةبان ليو  ةلخس تل نمله هب قلغأو ©

 اَ الو يأ «ابكذأ ةامولل يَ الود مطوق لح ىلع اذبف ةلاسرلا هدب اهلا يلوسر نك ىلا ذإ بلقلا ىلع
 کک لاوعأ تاذ ةقون اومطق » لاعب يأ الو اب ر ءام ال ةعسا ولا ةزاغملا يهو فونت عج فئانتلاو -

 تلاح واو مهلا ينلاسر خلي يبحاصاي ( ىنملا) © گشااو ° بيضاهألاو «  فئات انني و

 ةميظع ةمخض اهئارطق راطمأ مهس نأ ملاعد مث ةمساو تاواف مهي و

 حاصف هفاخآ ءيش نم عزف ًاجيجضو احض (ض) لجرلا جضو  “هتوبح دقع ( بيرغلا ) ة<4»
 اذا نابشاا لثم ةوقو ةدجم لهأو حلصلا سلجم يف اوسلج اذا لوهكلا لثم راقوو لح لهأ مث ( ىنملل ) بلجو

 برملا موقن نيح يأ مهم ثاغتساو حاصو ةليبقلا نم دحأ عزف

 اطقلا يردنم هلصأو ايدو ًاعيمض ايم ايس ابي ردو ًاَجْرَد (ن) يبصلاو خيشلا جرد ( بيرغلا) هدد
 رعاشلا لوقك

o“ےس  

 00مل ريغ لايف اطقلا يرد ةع لالا لاَعتأب نقطي
 ٌةرئاطلاو ةضيبلا ِتَحرْفَأَو - ىثنألاو سا لح قالب شيرلا نام رظنما ليج اط ن و رک جاردلاو

 لاقي اک ًاتاشعا مروصق لمجو ًارويط مهلمح (ىنملا ) ٌفاشكمآلاو نفالتنإلا خاف ناو رف تاذ تراص
 يذلا نأل ٌنابشلاو ”لوهكلا ءالؤع اهيف جردن ينا نيدلا روکو منا لوقي « "*”ىح داف كاتب اذه سیل »

 هايلوأ دونما هذه » لضافلا خيشلا لاقو ثلو هللا نيدل رمل دلو نایت لما . خارفأ أذ ريمي يطا م ر

 هذه ابني ةجراد هشاشعأو نيدلا وکو منف هتوعد شاشعأو هتلود ريكو ینا اوِجَرَد ءايلوألا هانبأو مامالا

 لوقىعتنا « نيعراس» مهئاطلس ةمدخ يف مهئاب اک مهءانبأ ىرن يأ خر ريطلا جراد رن انا رویطلاکش ویلا

 رتدتف مهاَرْإَو مهجرد ىم امو رويطلاب ءايلوألا هببشت جَو هنم رهظي ال نكلو خيشلا

 هقلخأ ام أ اذك لَم نأ نالفب لأ هنمو هب ةقيلخ وه لاق ريدا يللا ( بيرغلا) «+4»
 وعوألاو هبا نما كلذكو ”لوح اهيلع ىتأ اذا ليقو . رل نم ىتنألا ”رنعلاو - كلذب م دج اَم ینعم
 شنا يأ هان رف الوزب (ن)ریمبلا لرو س لاخسو لحس عججاو 5 ةاشلا دلو َةلْذَّسلاو وغو عا مجلاو

 (ن) ريمبلا بان حن خرشو - “لرب و لزاو عجلاو ىتألاو ركذلا هيف يوتسي “لزاب وهف ةعساتلا ةنسلا يف هلوخدب

 مي دئارفلا (0) ناسللا (4) كم حرفلا )٣( ايل حرصلا (0) كب حفلا 00



 قف ةرصع ةيناثلأ ةديصقلا

 ( ةرشع ةيناثلا ةديصقلا )
 هللا نيدل عملا ةغيلللا حدي لاقو

 ٠ ps ۾ . وو عع
 ديداتَع تاّيطل ًانوُتَدَوَو ديه ْنِمَو داه نم ثمَحُمْلا ىوقا )١(

 عيد

 دوقلا ةيرہاا نرم تاصفاّرلاو انب جيجحلا َلاَعْجِإ سا آل سنأ ام (؟)
 د

 ملا ىوقأ )١( س :ولتي اک وہم حسلا نم اهريع ىف بيترتلا اماو ( مش ) ةحست ىف ءاح املثم بيترتلا امه ( فلا )
 جلا فقومو (4) ىلا يئاام (٭) تحمل اذ (5)

 موس

 يلا نم ع يلب ىرحأَو ( ىنعلا ) اًباش يأ عراشر راص ّيِوصلا حّرشو ةَسبلا ( قش ًاحاورشو عرش
 نأ يأ اأ لثم ةريك ةباش ريصتف ةلخسلا كلت بان شنب دنب مث لأ ةلخس جلت اتلاف حارق اذ ريصي نا

 اذه لضافلا خيشلا حرش اذكهو . تابيشتلا بَّرْغأ نم ًاضيأ تيلا اذه يف هيبشتلاو . ًاموب اريبكر يصي ريغصلا

 رهاظ ريغ قباسلا تيماا يف ريطلا جرادب و تيبلا اذه يف رئعلاب دارملاو تيبلا

 لافجإ نأ ال ءايشألا نم ًاثيش يأ نإ يأ ةيطرش يناتلا تيبلا يف ام هلوق ( بارعالا) « ۴و » ١
 هنمو « “لبا لمي ريخ نم اوم او » ىلاعت هلوق وحن جيححلا

 °" ل اولا روصقلاو وخ ةقربب ون نال مايأألا يف نا اف

 هب سين ال يأ ءاوق ”لرغمو اهينكأس نم تلح ءاوقإ ترق ةبارقو ابق (س) زادلا توق ( بيرغلا )

 هتيمر (ض) لجراا ت تصحو . ىصخلا يأ ءاصحلا نم هيف امل كلذب يتسن اجلا يَ ٌمضوم بطحلاو -
 َلِجّر مث ديه ديه لاق اجلا دارأ اذا يداحلاو اهناثستساو ليإلارجز نم اهو يهو يهو دو  ءابصخلا

 لرنملا يو . « تش ”تاّيط هل » لوقت : البلا ىر املا يلا قهللا يهو بط مج ”تاّييطلاَو ب هتوصد

 ةديعبلا قرطلا امهظفل نم دسحاو الب ديبابملاو ديدابعلاو - هيلا هتسضن ينوطي و هدصقي لجترلا نأل دّيلط ًاضيأ

 اولبقأ اولاقي الو نيقرفتم يأ ديداع اوبهذو ٠ هجو ”لك يف نويهاذلا ليلا وأ ساتلا نم قل اضيأ يهو

 يأ الجو لونج (ض - ن) نام ةم ةماعتلاو ريعبلاو برملا اوعرسأ اوانبعاو موقلا َلَتْجَأَو - ديدابع

 ةريغو سرلا دوق دقو ةهئيلظملا سلا لي وطلا ليإلاو ليلا نم وهو فأ عمج دولا 3 ناب رتو ناورشك

 راثلا ناك نع«ديهو داه» هلوقب ىنك ( ىنمملا) داقنلا لواألا ًاضيأ ٌدوقألاو «دأوق بق "لي »نمو دوق (س)

 قرب ةدام يف جاتلا (؟) چچ نآرفلا )١(



 ةرسصع ةيناثلأ ةديصفلا ٦*۲

 دوهم ريغ ارفق نذبلا بخاتم نمو راب | ترم نما ف ُفقْوَماَد 2(

 ِدْيَصلا ةّيثفلا تاريح يف َنرُثْمَي ىس تاكسانلا تاآيتفلا فقومو ( 4)
 (ط س هلا سپ اس فك س هي س قل) تحام ( فلا )

 ةيرهملا قايثلا حارسا سنا ال ًائيش سنا َنَِو ةفلتخ رتامج ىلا نيبهاذ ًتوقراو هناکس نع ٌبصحلا الخ يأ

 اهريس يف ع رشت يتلا

 ناليس عضوم وهو بخشم عج ُبخآشلاو -- ةاصخخلا يهو جرم عمج راجل (بيرغلا) « وعم »
 ةلصأو متم مزال تلاسف انطق اذا امد هجادوأ بخشو ( ف - ن) بش دنف لاس ام لکو مدلا
 عج تاربطاو -- © نْذيلاو - ةاشلا عارض قرصعو ةزمغ لكد نع بلاها دب تحت نم جرخي ام بخشلا

 ثيللا لاق توييلا ند « نجرخ اذار صم هاسن اهُسَيْلَت هادوس ةءالُمو نیلا دورب ثم برض يهو ةبندك وربح

 طخ نمسح + ام لکو هغبص ی رقلاو زیارت بوٹ كاوقک يشو وه اغا ًامولعم اعيش وأ ًامضوم ةر سیلو »

 هب يذلا ُريعبلا لصألا يف وهو ديصأ عج ليصلاو 3 ب راحو َربُخ دقف كلذ ريغ وأ رش وأ راکوآ

 راعتسي و اهقانعأ همم يولت ْنَأ ردقت الو اهّسوؤر عفرتو اهفونأ ل ايسنق اهسوؤر ينلبإلا بيصير اد وهو ديصلا

 ین فيك ( ىنعلا) ةرابلبا كولا رامن نم وهو ًالاو اتي ی هوز نم ضني الو اريك هتنأر مفري يذلا لجرال
 جملا كسانم نوضقي ًاحاص تاكسانلا رتايتقلا عم اهيف نيممتجم قاشملا ناكيلا عض جاوملا هذهو جيححلا لاقجإ

 هلوق يقو نيقشاعلا نايتقلا لويذ يف نرس ٢ اهنم نارسف نهنم ةيلاخ تَحبصَأ ليدالا رکو ر راجل ير نم

 مآ ىلع الد كلذو ةليوط تناك مط ويذ ّنأو قاّشملا عم بمحل ا نم نرس نأ ىلا اراشا « خلا نرثمي »

 يفقتلا ريغ هللا دبع نبا دمع مال اي اذه .يناه نبا مالك لباق . ةّيهافَرو ةممن لأ وأ لاوط تاماق لها
 عع

 نرم نجر رر رار لت ينع 2 30

 رتارطع قون يف ةينزا هب خت ذإ ناين ب كلي وت

 رتافرع نم حار نمم اهتاؤرب تتتفأفار مج م و ىأ ارت تماقو
 رتارزع هيي نأ نم نك  ةتضرعأ يريشلا بر 'تأراّكَو

 تارمتمم  ءاحطبلاب َنِئاوُأ  هشرع تاومسلا قوف يذلا لح
 تارمشخم ليللا حتج نجرخيو قتلا نم نانبلا فارطأ بَ

 )١( دربملا (ح)  ناللا (؟) چ حرملا 319+



 ¥ ةرسع ةيناثلا ةديمفلا

 5 7 فلا د

 ديعاوملا يف الإ َنْمِرْحَم سيلو َةدحاَوَو ىْتَمْنِم طنا يف َنْمِرحم هر

 ےس ديدْغر مس يگ ُبِيِصُي دقو لاق يهو فاش لت تاو (5)

 ديلا يباأ يف فلاوّتلا ديف اهَعذُأ َماَتَأ اهَصاَّنق ثك دق (۷)
 ا

 دياب لمرلا ةا غارش الو  ةرفان صخرلا هابط خيبت آل ذإ (۸)
 ر : تيل اده دعوا ( غي س سي س دک ى محرم ( بلا )

 ( قل ) ديداسلا حاورأ نيدبي سهو  ةرعشم رحلا موك رحلا ىلإ ىديي*
 8 (ط س جك) يملا (ح)  (قلز اصناف (برز

«e»طاير نبحسي نه » لاقي ًةفحللا هيي قيقر نيل بوت لك يهو قطر مج را ( بيرغلا )  

 نينثا نينثا اًؤاج يأ ىتتمو ءان ءاسلا تاجو یو ءان موقلا ءاج لاق نينا نع لودعم ى یشمو سس 6 “را

 جاما مارحإ نم « لا يف نمر » هلوق ( ىنمملا ) لدملاو ةيفص ةيفصولاب عونمم وهو نيتنثا نيتنثا نئجو

 نم « نمي سیلو « لوقو علما هيف ماصألاو ةلالح ناک ام هب هيلع مرح لَم يف هوخد وهو رمتعلا وأ

 رعاشلا دارمو يمل يهو امار هلم يأ َءيشل | مرو هايإ همنم اذا (س ض) ءيثلا هّمَرَح لاقي ن نامارجلا

 لاصولا ديعاوم يف نهق قاشملا نمر نہا ىلا ریش اذه نيمارحإو ةقيقر نيل بايث يف نمر نبأ

 نه ديعاوم نيني ال يا

 لب ابظفل نم اه داو ال ةثنؤم يهو ةّيكرتلا ” امسا بالو ةي ملا ٌمايسلا لبتلا ب رغلا) «5»

 ةريثكلا نامجلا ديدع لاو س لاينأو كا مجلاو بت حاولا ليقو علا ةعومج ل ظفللا ٌةدرفم يبعف مس ثحاولا

 ري رج لوق نم اذه ( ىنمملا ) داعترالا
 تدق نیم ال مث اک روح اهفاركط يف يتلا نويعلا نإ

 6اک را هللا قلخ فضأ نهو هيلا رحال تح بألا اذ نعري

 -- ىالعتي الو ىدمتي شد | عد( سل عدو هعرفأو هفّوخ رغد (ف) رعد (بيرغلا) هموال»

 هفاطغأ تنالو ”هقنع تنام يذلا ناملتلا نم ٌديغألاو . ,ةمعانلا ىنممم مايألل تست انبه وهو ديغأ مج يلا
 3 يتلا م عاتلا تابنلا نم ٌديغألاو يشتمل ةمعانلا رمل ٌةداغلاو ةمومتلا عي "مسا وهو دكيغلا نم ءاديغ يهو

 حج مث لاس اهنم د ءارج لك اولعج « فلاوسلا ةو اهنأ » نولوقي قنملا ىلعأ يهو افلاس عج ”فلاوسلاو

 ةي نم ”ترفن » لاقي "تدعابتو تعِرَج ًراقتو رون ( ض = نإ اذك نم“ ةبادلا ترمن — اذه ىلع

 نيح اهديصأ تنك لوقي سفن ديسلاب دارأ (ىنملل) ناديس عجلاو ذسألا وأ بثذلا ُدْيَنِلاو - « نالف

Oبج رجلا  



Aةرضع ةيباثلأ ةديصقلا  

 3 لاد

 دولما ريغ يصُع دوما تيار دقو بايشلا ناعيرب يدجَو لثم ال ) ٩(

 ديدبتب يلمش يف ځد ٌرهدلاو ةقراب يدوف يف برضي ششلاو )٠١(
 )س 1 1

 دوس نمو ضي نم مالا هيف © تفلتخا هنا يأ نال يارو )١١(

 ديهستب ضيمنت دب اننلك دقف تائداحلل اثيغأ كت نإ (09)
 ديدنقب باص تجرم اإ الإ ابفرصت يف يايا ضل سیلو (۱۳)

 2( اق ا ماج سا ج ہک س قار مثيلا ت (ط حل يميع ( فلآ )

 يا شحولا هابظ تناک ن یحو بابشلا شيع .ةموعنب يسم افي انأو قنملا ةمعات باش يهو ”ةقئاخ تناك

 يتلا شحولا رقي لثم نو بلا لتم تفك لو يبابش لجأل ىنبحصل ةهراك ريغ ين نأ وأ ةليبفلا يراوح
 مضوم ريغ يف الاب ةأرملا هيبشت هجو قسم دقو ”لامرلا نكست

 لثم ادجو تيأر ام يأ يدجو لثم دجو ال هريدقت « يدجو لثم ال » هلوق ( بارعالا ) 1-9۹«

 نيا عال أو كمألاو دوذئألاو -- بابشلا نارك هلضفأو هلأ ءيش لک ناي ( بيرغلا ) يدجو
 مرطصُعلا دلو مڌآ ينب يف راجع ناصغألا يف + "اص وهو يلام أ ناّبسو دل باس لاق نوصقلاو س رسانلا نم

a ( 5قربلاب هيبشنلا ىلع فيسلا ًاضيأ قرابلاو راب بف ألتي ام لكو الأي تأل قربلا قرابلاو -- تعا  

 يردص يف ؛يثلا حدو -- هيداومب بيلا ادب ل لاقي َنْذَألا يلي م سأرلا رس مفعم ذولاو = هناملو هضايب

 ا ن ذوخآم « ةهْبُش نم ةضراع ر لوا هبلق يف كشلا حقي » هنع هلا يضر لع ثيدح هنمورثأ

 نوح ال (ىنمملا) « دس لمش» هنمو ىع هدب و هدب و قی رفتلا دیدبتلاو - هب ءاريإلا مار 'يأ« د دن اب

 رمش رقم يف ري ب بلاو هت رت دق ”مانلا يدق نأ ثأر دقو يبابت قضاصت باهذ ىلع ينزح لثم

 ياا يبايحأ لع وأ يعالج یوه لمت قري رھدلاو يسأر
 هش . دوسأ هضعب و ضييأ هضعب نوكل رست فالتخاو يسأو نوا يت قلقأو ( ىنملا ) 1«

 ,ةلمهما نيملاب « ماعلا هيف » خسنلا ضعب يفو . دوسلاو صيبا متال

 داهّسلا نم ماني نأ كرت : ال يأ دهي نالفو س اَهنْمَج قبطأ ةتيع ضمغ ( بيرغلا ) « 9و ؟»

 « هّنيع ُداهسلا لَك » مهلوق ( ىنملا ) دنقلا ديدنقلاو س رم رجش ةراصغ  باّعلاو — ةظقيلا وهو

 مون يف نيدقار انك اّ ملف تأل انب رش ثداوحلا لورنل يبت نأ انل يغبني ال وقي رجَسلاو قرألا نع اتك

 ًتطَلَخ اذإ الإ ىضرت ال اهئاف يايا نش انكحو . انب ثداوملا لواح لبق نيحيرتسم اتك يآ كلذ لبق نْمألا

 هس لش



 ۲۰۹ ةرهع ةيناثلا ةديسنلا
 5 e س

 دلاقملاب قلاك رمتسا اذإ هثداا بار اامز ٦ “ق رغال 0
 ھا تي

 دو لاو سأبلا نعم ملا يفَو لما نم سفنلا يف ام قيدصت هللايف )١6(

 ديعآلملا لذّبلا ةي لاثمأ ةيحاض لْشلا تاّرّدبلا بهاولا (؟5)

 (طار) ةثداح (ج) (ط) مار ( ب ) ( اهريع ) نمرعال ( مه ) ( بلا )

 ( ےب س ہک س ميكر نيش ( ھ) (ت اس مقياسا ) هلل (د)

 هل أ يأ « هادم ظقرع » هنمو محلا نم هيلع ام لكأ ( ن ) مَلَمْلا قرع ع ( بيرغلا) »

 # ”ةقيقر مول هيلع ب5 ماريو محلل مم هنع أ تملا یو هتم اکا للا هقرعو ےک اک

 يأ رومألا ديلاقم هيلا وأو ةيسرافلاب ديلك هلصأو ديلقالاو دلا كيذكو حاتفملا وهو دالقم عمج ثيلاقملاو

 هتداعو هتقي رط ىلع تبثو ماد اذإ هيطخ يننلقأ نامز لَ امقتنم نقرعال ( ىنعلا) هيلا اهضكرف يني اهسينافم

 عراضملا ةغيص لدي يضاملا ةغيصب ءاجو . هنم ديرا ام ىلع ينقفاوب و ينعيطي يأ هرومأ حيتاقم لإ ضتوفي ىتح
 برملا مالكيف ريثك كلذو نامزلا ةعاطاب هنيقي ة

 نامزلا نم ماقتنالا دي ر هْنِإ قباسلا تيبلا يف لاق الو هحاجعإ و هماقإ لمألا قيدصت (ىنعلا) «»

 ةياوترا نكت نأ * ٠ SEs يتجاح نايضقي ن نازللا اه ترملأو للا نا لوقي هلوصح ّببس تيبلا اذه يف 5

 هلوقي ملا فصو ااو حدملا ىلإ اخت تيبلا يفو خسنلا ضمب يف ءاج اكن يعارصلا يف « هلل » ةحيحصلا

 امهتلذ دمباهترعأ يذلا وه هنأل « دوج لاو سابلا مم »

 “زك م ةزرابلا ةيحانلا ةيحاضلاو س. ءالجت مج لحلو  “تاردبلا ( بيرغلا) <«

 - سمشلا رر وخص ( ن ) هيثلا ىَّحَّضو ةينالع يأ ةيحاض لسو اهحاونل دالبلا يحاوض هنمو ءيش

 شنا يأ بان رف ام لبالا نم وهو لزاب عمج ُلزبلاو -- ريمبلا ره يف ةبدح وهو مانس عج ُةَميألاو
 نم ٌديدشلا بلصلا طبالمك دعالُجلاو ُدملَجلاو - ىثنالاو رك لا هيف يوتن ةعساّتلا ةنسلا يف هلوخدب

 يمام ا لوق يف قيساوجلا يف تديز اكمايلا هيف تدي ز دماج عج هنال دعالحلا هلصأ تيبلا يف ديعالّجلاو لبالا

 ° قيساوجلا ضعب ىلع نين رخل فرش اهقوف نم اهتارعأ أك
 نيشلا ةرسك بش نأ هنأ الإ قساوجلا هلصأ قيساوجلا» يزيربتلا لاق كويدلا ىلإ جار تيبلا اذه يف ٌريمضلا

 مهاردلا سايكآ ربك فصي ( ىنعلا ) « ةرورضلل اهداز نوكي نأ زوجي و هناي اهنم "تدلوتق

 مع ةساجلا (م) ج حرسلا (0) چاپ حرسلا )١(
422 



  Yeةرعع ةيناثلأ ةديصقلا _

 (فلا)

 يدو اذإ يداثلا يف علا دَّدنُم قرط اذإ للص يف مزمل رك دوش (۷)

 ديتقتو مول نم قيقينتلا ريغ  هيماسم يف لاح توص لكل (۸)
 ديمو ديجمت ريغ هل يدنع  اَمَو تامركملا ضي جاّتلا يذ دنعو )١9(

- -. il. ا . ر aH 

 ) )۲۰ٍديعصتو ببوصت كيب اهتاياغ تغلي اذإ یح يركف هتعبنا
 اس 7

 ) )۲۷ذيدحتو فيك عضوم ثمار امو نيب ناعرت عطوم تیار

 ) سپ س جك س م ) یعادلل ( بلا (  ب دك ) حوا (ف) (

 »٠۷« يلد ملا نزح نب ةماشب لوق هنمو لج عجلاو حلجألا ثيئأت وهو ”يظملا "بطلا ملا (بيرغلا)
 «الانيعداف ماوقألا نم اار امو  رتمرکمو لج ىلإ توعد إو

 دشنأو ةميظملا ةاصخلا ءالملا لاقف هدم ملا حتق نمو هرصق لكلا مط نم يرابنالا نبا لاق
CD 000 36 ىلا 2 هه و ا "2 ربع أ عالط ءالجلا ىلع ُدوِبَص  هقاس فص جرا رارالا تیک 

 توص ىلإ كيدح همعسو ليلج بطخ لك يف هللا ةهج نم يوم هُمْارَع ( ىنمملا ) رتوصلا عقر ديدنتلاو

 هسلجم لهأب الوغشم ناک ولو هادان نم

 ضرع وأ مرتع نم ل لقا راکنإو ُفَرَسلا وهو ملا نم هيأر مخ و هلھج هدف (بيرغلا) هدمه

 زي زعلا لب رثتلا يفو « كنب عبس هيلع ناسا لکو تمم وام نالفو نعم خيش ه ل لاقي رتككأ يف لاو
٤ .- 2 3 

 » يأ . مدينفتو نيماللا مول اهو نوه رک نيتوص الإ رتوص < لک عیسی ( ینعلا) « "* )نون نالو

 ٌةض هانمف نيعلا ٌرومبع ناك اذإ ام أو نيعلا تمم موللا ناك اذإ اذه . دينغتلاو حولا هب هقحلي انف لَم ال

 نكميو هيلا ةمومذملا لئاصخلا هذه بسني نأ 56 عدي ال يأ كلذ وحنو لصألا ةءاندو سفنلا حشو مركلا

 هلاخسو هدوج ةراک ی يف مهدينفنو نيمئاللا مول ىلإ ىغصي ال هنآ ىتمملا نوكي نأ

 »حزوء؟و١«« ركل هتوصو رعت يف كمصو فَ ةجردلا ىلعو هيلعو لبجلا يف دص (بيرغلا)

 هل لمج ي ؟ فيكم هنّيكو س بوصی باص دقف لس ىلإ ولع نم ٍلزان لکو ينلمأتي يلفسأو يالعأ ىلإ

 كيضاو (ىنعملا ) ادودخ اه ماقأ هدّدحو (ن) ردا حو هيف حاس ال تلوم مالكا ذعو هل ”تراصف ةيفيك

 “رش يف نيتيبلا نیذح ديدخلا يبأ نيا لقت دقو

 +۷۹ ( تافآلا نم ديمي ةساخلا فو ) ناسللا (؟) 1 ۸۸١ تايشقلا 0(

 <‹«(فلا) س (+) س ىتاثلا لصفلا » ةمدقلا (4) چ نآرقلا .()



 فل ة رع ةيناثلا ةديصقلا

 ديلقت ال ملعب هيف ثقف اياق ٽم يش ةقلم ناو (50

 رديرغ دملا رحب ناسل نرمو لوتشم لوقلا قدصب ريض نه (۲۳)

 د يسوتو ناعإب شفا الو هتؤر لبق ىرغُذ هلا لزجأ ام (؟8)
 دودمم قافآلا ى لدع لطف ليتم ا بَبَس نم هلل (؟0)

 ديد سنو قيفوتو تانيبو ةظعومو ناهُرَبَو داشر يداه (؟5)

 دوراج فانكصألا لمت ثيغو ةييجاد مانألا ةمظُم ءايض (99)

 دوسحم هجو يف دينا یر ال ام هود ماّيأ يف هيداعأ یت (؟8)
 دودرم دي ”كح هلل ناکو بَل يف مولا كولم هنا دق (؟9)

 دوفصم َريسغ اقيلئاج الو مهم رفعنم يغ ايزربه ىرت ال ذإ (؟0)

 (طس سادس جل ) دلا ( جز( خي دل نس س دک ميك ) دهملا ( ب ) (  طر دج (املاز

MF 0 af5 م0 ا لل تم  
 هريغو رئاملل برعلا لوقت ةمالسلا ذقنلاو هاجتو هصلخ يأ (س) ذقنف هذقنأ ( بيرغلا) «* وجب »

 « كل اذ »

 5 لإ سوة وجعا راسو
 ايرو نيتغللا لخادت ىلع لحام وبف بدأ إبلا لحما (بيرغلا) وو

 سيو رطل عاطقنا وهو بدلا لحلو 5احس (ف) ليلا ل لحم اضيأ نولوقي و . سايقلا ىلع لح رعتلا

 5 ذخأ وهو دارجلا نم سالا تيمم امنا حلا ه ةديدشلا ةتسلا نم دوراطلاو -- الَكلا نم ضرألا

 ثيغو_مايألا ةملظم قيجاد نس هايض وه ( ىنمملا ) ةترشق اذا دوعلا تدرج لوقت ارجو اقع ء ءيشلا نع

 فارطألا لحم 5 ةديدش نس

 مَا هتلود مايأ ين ةئادعأ کلو دوسحلا هجو يف ٌدساحلا ىري ام دش َءيث ال ( ىملا) «؟مد»

 كلذ نم

 ءام بصي ةمارلا وذ لاق دسالا يز ريطاو ُبحَلا (بيرغلا ) »۳۰ و4« 2 سو 2 ا سوو كح 2
0 7 

 ©9 يكل يز يما الإ موقلا نم هتالف يف يدعي ال ايلا فينح
 ىلع نأطال » لهج يبأ ثيدح يقو بارقلا رهاظ وهو رّمعلاو رمعلا نم هيف غتر بارتلا يف َرصْنِإ -

 ناسا () ج حرصلا (0)

* tha: 

- 



 دوهشم دج مو قياما 5 نم يلاوملا بن 2 تنسق (0)

 ِدوُرْوَم ريغ ًاديرو كرت اف يشأ تراث دقو كنق اومد (؟0)

 تملا نم هريغ وأ ديدح يف توا ديقملا دوفصملاو - هلالذإ ذي ري «“"”بارتلا يف ةهْجَو نَرَْعأل وأ يبقَ
 نالف مكاح ( ىنمملا ) داّطملا اضيأدمَصلاو . «2©"”دانسألا يف َنينكرَقُم نب راو » ىلاعت لوق هنمو يقل وهو
 ٌكلوام هتك اح دق » هلوقب دارأو هيلا اومصاخت کالا ىلا اوك اتو ہیک ىلإ هاعد ہللا ىلاو کالا ىلا الف

 « حلا مح هلل ناکو » يناثلا عمل يف هلق ةلالدا « هلل ىلا » فذ هلا ىلا مورا كولم هتك اح دق « مورا

 مهي راع ةجينت ترهظف هب راح يأ هك دار ال يذلا هلل كح ىلا لاتقا يف ملا يتعد مورا لولم نأ يني

 ىضق هللا نأ ينمي . دافصألا يف نو ديم مو الإ مهتاداس الو بارقلا ىلع نود م مو الإ مهتامجش اوري مل نيح

 فلاخت اذاف لدَع ىلا ناك حتي نيمصخلا نأ ٌلصألاو هبراح يأ هنكاح » لضافلا خيشلا لاقو مهكالجب

 « هل ليتل تكتم هَ يأ يلا ل مکخ نف فيسلا الإ امهني مَع م 2 الق ناملظملا ناكل

aA»ايش هضن لع بجوأ يأ ردت اذا ا (ن) لحرلا س لاقي هرذن يأ هنن ىفَق ( بيرغلا )  

 قدصي نأ هلت لأ هناك هقنع يف رْذن تولا ناک هللا ليبس يف لق وأ تام هع ىضق موق ىنعمو

 تومي ىتح لاق نأ هسفن مي هنأك ر توما نمی بْتلا نموه ل يقو خشي لو هب قوه بارا يف ءادعألا
 نرو ع ىلطق ن من » یلامت هلل ل !اق اترك د اک ریثک ناعم ىلع قلطُي بحَتلا نأل لجأ يأ بح ىف ليقو
 قسامدلا يف هاتلا تقر . مورلا شيح دئاق بقل وهو قتسمد مج ءاتلا فذحب قسامدلاو « ظني نم

 وانتم يأ روب جو 3 رلوانملاو بيلدنعلاو _جراقسلاو لجرفسلاكرفرحأ ةعب رأ ازواجام لكيف ”فذحماك

 هيف ملام "فحم يأ دج ةباذعو ةياهناا غلاب مل ملا يف هانتم « ملاع د دج لع ”نالف » "لاقي كلذكه نوک يف

 َقْدْصَت نأ اهشنأ تملأ تناك كلامو ناك نمطلا رانك ايجاح وأ حاملا رذن ءاضقب دارللا ( ىنملا )
 كحامر تيفش ىتح ربرحلا يف مهن ةترثك أ يأ اهتجاح َتلَسْنَأَو اهرذدن تيضفف برحلا يف مهقراطي

 ىياملا نأ ينمي ةمجلا | موي وأ ةفرع م مويك وأ ةمايقلا مويكمهنم ةريثك هيف عمتجل ًاميظع موي ر قياما موب ناكو
 كحامتأ ر رود تسمن ديدش ًالاتق اولتاق ا

 ٌءايلا اهيف يتلا رابكلا ةدروألا نم وهو دي رولا لبح هل لاقي قنعلا يف قرع دي رولا ( بيرغلا ) «+»
 3 مهنشني ماها مهتيع نكلو كلحامر ليف وباع ( ىنملا) «دي رولا لبح نم هيلا ُرْقَأ نحنو » ىلاعت هللا لاق
 ينهي همطقت ۾ يأ همد نم ةيبرشت مو هدزو ذرت ل ديرو كدت اف اهتنسأ تجاه ام دعب اهوباع مهنأل ایش

 كحامر لمف اوّمذ» لضافلا خيشلا لاقو . نأ مل كلذ ناكل و بول مايق لبق عودنا ةقلاخع نع اوعتتما ول

 هدعب امو نوثالثلاو سداسلا ُتيبلا هدي ديوي لوألا ىنملاو © ع اهتنسا نال

 چچ نآرقلا (4) چچ نآرفلا (<) چچ نآرقلا (؟) بكم ةياهلا (0)



 فلس ةريصع ةينأثلا ةديسفلا

 عاملا 0 ت 5

 دوحام 38 واش لك يف ناک اذ ةصيرف يف اذه روكي سط (6)
 رع . ا

 راثأ رنیبمکتا درطُمَو ٍضام بطش يذ لکن م مهبالسأ تبوح (۳۴)
SG 3. 7 (fo)دورسم جسنلا يقاض لک لع ىوطت ةفباس لالا صالد عرد لکو  

 ( مش ) وضع لک ف ( غم س نسب س دک س جک ) دوحلم واش نلعب لک یف ناك ( فلا )

 52 ع تس و

 راجا ىلع لیلا ر رکی » یلامت هلوق هنمو (ن) اهّراك ل ثم اهل هسأر ىلع ةماتيلا ردك" (بيرغلا) جسد
 "يأ « ترو س شلا اذا ھ ىلاعت لوقو اذه يف وأ اذه ىلع اذه ل يأ 0 ليلا ىع ر راہنلا وکی و
 دشنأو ًاممتجم هاقلأف هتم يأ ٌةرككو ٠ ةماعلا ت اك شلو و ًاهءوض حم

 روکش نيديلل ًاعيرص رغ طاس ٌمقنلاو سأرلا َمأ هانب رض

 ( ىنملا ) ©” لَشلاو  هّلصي رف تدمترا نمو عَّرَملا دنع دعرت يفتكلآو يدثلا نيب ةمحلا ةصيرفلاو -
 رقصي رف يف لوتقلا اذه فاك ثيحب اًدج بيصُم ةتمط نأ ىتعملا لصاحو . تيلا اذه يف فلتخت ”تاياورلا

 هَ يف لَ همر نأ دارماو . رخآ تيم نطب يأ را د وحلم نب تيم لکو ات يف ناک لوتقلا كلذ
 يف ناک يأ دحللا ىنمي ۶ دوحلملا نوكي نأ نكييو . تيم نطب يف ثيم عقيف رخآلا ىلع معدحأ ني رينك لق

 رخآآ تیل دلل طب تيم لكواش

 ةممام وهو « هيل هلف ًاليتق لعق نم » ثيدحلا يفو بلس عج ؛بالسالا (بيرقلا) هود
 ةانقلا يوتسملا حامرلا نم نيب كا دل -- شاو لوعفم ىنعج مق ةبادو حالسو وبايث نم

 سانلا نرم نا ا رالاو اقتسا ألا دراو اضمب اشم حبت 7 اذا هايشألا "تدر موق نم

 ”عودو قاكربلا يللا رثكلاب صالّدلاو تها اذا دلم (س) منا ت نر نامغألا قلما وهو نوصغلاو

 موثلكن ب وربع لاق نيل داسلم يأ صالد

 ن وضع ا قاطتلا قوف ىرت صالد ةفباس لک انیلع
 ریس رع

 تباس ام تسمج (ىنملا ) فاض وهف عبس (ن) ”بوثلا اقضو -- (ن) صلدق هستم رجلا ٌلِيَسلا صّلدو
 يو - ىرخأألا ىلع اهادحإ ! ىوطت يتلا يهو اهني ةر عاملا _عوردلاو حامزلاو فويسلا دايج نم مهحالرب نم

 حالسلا َدَرْجَأ الإ ذخأي مو موم ڈخأب مل هنأ ىلا ةراشا تيبلا

 بيج ةياهنلا )١( مج حرصلا (4)  فناللا (+) هل ںآرقلا (؟) ا نآرفلا (0)
 ٠١١ تافلملا (ب) نچ حرصلا (5)



 ةرصع ةيناثلا ةديسقلا 5

 ديصارملاب ايالا كلت ناو تلَصْنُم مزعلا كلذ نأ اوماعي 0

 ٍديواَذم سوُش ْنِمَو بتويملا رُخ 2 نِي بآتقألا ىلع كوتا يع 690

 ديدتص أر ٍقانق لك قوفو بلت رب دونك لک قوفو (؟8)
 وقم مظتلا كليم لول لك نِم ٍةَمَعْلَم ناڪ نقلا اہم توت (؟9)

CPASPVgTDلمن (بيرغلا )  
 س
 ر 3

 اًداج ىلعَم ِهوُدَع وأ هری يف تلّصلاو ديش لکن م غرا تف

 يضالا ”زيقصاا فيلا د لاصلاو . مدرج فيسلا َتلْطَأو . ةضقنم تلصنِإ باقعلل لاقي و ريغلا قبس

 اصر عمج ٌديصارملاو  رومألا يف ًايضام ناك اذا سيلطإ و ميلا سكب تصر امنو لص لج راو

 لاجرلل ايانملا نإ و » يدع لاقو «©' واصلا كبر نإ » ىلاعت هللا لاق ودملا هيف دص ناكا وهو

 ريغص ناک وه ليقو بتقلا نم كلذل ًالاعتسا راک أ وهو ةفاكألا وهو قف عج "باتقالاو - « دصرع
a (Dr 

 س وتو ساسي لجرلا ساشو سوشأ عمج ٌساوشلاو س ؟؟”رزرطعاو - لاو - ريعبلا_ءانس ردق ىلع
 ىثي رجلا ًاضيأ سوشألاو رظملل هتانجأ < متو ةَنيع رخص ل زيقو . طيف وأ راكم هنيع رخام رظف اسوس س وا

 علو وهو دولا نم داَوَذِم اهدحاو مرام نع َنوعافد يأ ٌديواذمو دواذم اجرو - ديدشلا لاتقلا ىلع

 حالسلا لاو س دوتقو داتقأ عججلاو هَتاَودَأ ميج ليقو لترا شخ كتقلاو هك ك رع دنقلا س ك'رطلاو

 م

 “۵گ وأ ارساح قال وهاذا 2 هّودع رع هدي ماکب الو

 شتي رق ديدانص هنمو عاحشلا ُديِسلا ديدنصلاو - هْعابَب وهو ٌزاربلا هنمو بايتلا نم ءو اضيأ لاو

 نم مهنف ني رعاص لأ كوتآ ىتح مرظتنت ماج َّنأو «يش هذري ال ضام كلذ كَمْ َّنَأ اوهاعي مل ( ىنعملا )

 مهنأ ىلع هل لر ال بت ىلع "لوم يقم وه نم مهو ٍقانق ىلع هّسأرو تق ىلع هشخالس لجأ ”لوتقم وه
 ”لذلاو ٌلتقلا مهباصأ ل كلذ اوملع ول أ ةديكمو ظيغو رّبكتو ةوق لأ ةامن ناجع ”لاطبأ

e4»اهكابتشا وهو برحلا مالا ضوء اهلصأو ةنتلا يف لتقلا ةميظملا ًقمقولا ةَمحْللا (بيرغلا )  
 رعاشلا لاق امف ىلتقلا مول و ةر ركل مللا نم وه ليقو . ىدّسلاب بولا م ةَ كابتشاك اهطالتخاو

 “> ر سلا عماهيف ُبئاذلا يش واعيفد ابارَغ لقلي ال قلم

 مظن كلس نم ةلواحم سوۋرلا هذه تناكو مهسوؤر نه بارَح ناجيتي كحامر تحتم ( ىنلا)
 رجامرلا_مظن كالس يف اہتدقض اهداسجأ

 باسللا (4) ٠۴۰ تالضفملا (4) حج حرصلا (<) ل حرملا (۲) 4چ نكرقلا (0)



 le ةرصع ةيناثلأ ةديصقلا

 د

(a. 0دوضنم ملّطلا لْغأ دوضغع لك نم  ةممكم ”قحشس ىررذلا يف اي  

 ديسحتو عذر نِي بسيانألا رم يف ةئسألا ضيب يف رئادنلا دوس (59)
55 

 دوديق وذَملا ربط لك جرس يف  ىّض صيمقلا ضاق لك متن (49)
 ا دودي رهط ل ع ليف ع١ (قل) ىبرلا ( بلا ر

 بسلا ور ينوه » لاقي ءيتلا ىلعأ يهو رمضلاو رسا 2 رر ج يرث (بيرغلا) »٤٠«

 ألو ريخلاو لخنلا نم يهو يقوحس مج قحسلاو سوماقلا يف ءاج اك ْقْدَّسلاو - « رفرشلا ةورذ الَعو
 مج اک لاو . اتاك أ تجرخأ تک او ةلخنلا سکو س حلس ”لخ و وحس ل "لاقي ةليوطلا
 نم ُدوضخاَو س هتحت ام ني هنأل انك يم هب طيح و رثلا نع قشني يذلا فالغلا وهو لا رکج عك

 يأ هريسقت يف يواضيبلا لاق “٠ ”ووضخم ردس يف »زير علا لي رغتلا يتو هلم ةرتك نم م اهنم ةيشملا ناصغألا

 >2 لطر وهو هانث اذا نقلا دضخ نم هل ةرثكن م هناصغأ وشم وأ مل اذا كوشلا صح نم هل كوش ال
 ذوصنملاو دد ُففرطلاو دوضنم اهني لما ِنآَميْطُم نالمن هلك جرخي يش وهو ولخنلا رو ملطلاو س

 « كیضن ليضت علط اه » زيزماا ليزغتلا يفو ضب قوف هّضعب لنج اذا جالا دضن نم آنس هب بكر ینا

 « دوضنم ملطو 0 "ىرقو هالعأ ىلإ هلفسأ نم هلمح موظنلا يأ « “ 4 دوضنم حطو 2 ضي هيفو

 سيقلا ٌورما لاق ةيصانلا ىلعأ يف رمش ت يأ ةياوذلا يهو ةَريدَغ عج رادغلا (بيرغلا) «ء١»

 © رمو یتتم يف صاقملا لص ىلا ىلا ةتارزشتسم اهرئادغ

 عدلاو س وادق نهي ام تالا نمورحمرلاو بسلا نم نيبدكلا نيب ام وهو بوبنأ عج ُبييانألاو -

 نارفعزلاو بيطلا ُدئَأ هبف عودرمو ع دار صيقو دسجلا يف بيطلاو قولملا رثأ لمقو هنم طل ليقو نارفعزلا
 دساج وہف هب قصل اد ( س) ُمّدلا هب دو  نارفع اب ا اهَردَص عدت ةيراجلاو مدلا وأ

 لاق ٌمدلا وأ ٌرْفصملا وأ نارفعزلا ًاضيأ ٌدَسّجلاو نارقعزلا وهو ملا رسكب داسجلاب بص هدب يجو
 ينايبذلا ةغاثلا

 3 داسج نم نم باصتالا ىلع ب رام هتك تحسم يذلا رسل الف
 رتغوبصم رخ بيا يف ق بكت ضي سا لعق دوس بئاوذ اه سوؤرلا كالت يآ يه ( ىلا )

 اهب قصآللا -ادعألا مدي

 ناسلب غدلت » هنمو ”ةضاغضف ردو ضاَعصف + بوث لاش م حاولا ضافضفلا (بيرغلا) «ء۲»

 ١م تاللا (م) چچ نآرقلا (4) چ نآرملا (م)  ىواشيبلا (؟) چ نآرقلا (0)
 +۷ ةعباتلا )١(



 ةرصمع ةيناثلا ةديمقلا علك

 ت ر ao 2 8 م ع

 دؤاد بارع يف ةؤاد َروُبَر تجر اَذِإ وانت مهحامرأ ناک (56)
 0 ر ت و 5 ل 3

 دولومب قيرطي مآ تنته ام تقل ينلاب هلع مورال ناك ول (55)

 دوقفع “لكم اهّصَخ دقو الإ كرم نيطتطنف ضرأ يف قي ل (50)

 ديرغتو عْجَس نع اجلا يشي اهم يف اتي تقأ ضر (55)

 دوعومل_ اواج وأ لسا عراصم گرام اهہنم تردا امنأك )٤۷(
 ملو

 ديري تيرفع لك الو ىتحم ةقعاص ولا يف ةقراب “لك ام (50)
 (طاس ميك اس یس قل) ير ( بلا ١

 قاقتشا ناسللا ٌبحاص ركّذ دقو رهظلا ”ليوطلا ٌسرفلا دوديقلاو « ؟”ضانضف ليذ يف لرو ضان

 صييقلا_مساو لطب ” لك ب رحلا يف ىحضلا تق اودهشي نأ مهتما ( ىلا ) لوط ,حرشب ظفللا اذه

 مه راك نم ادعا ذي لف لاألا برملا يف تيتآ ينمي يرجلا ديدش رهظلا رای وط سرف جرس امر

 يلا داد ريمازم ىلع بلغو دبر عجلاو بوتكملا يأ روب نما ىنعع باتكلا رونا ( بيرغلا) «عم»

 51 َمَقَوَو تك رح اذإ كئاسرف حامر نأكل وقي حودملا ناسرف ىلإ حجار مهحامرا يف ٌريمضلا (ىنما)

 . دؤاد یف ةواد روب ز أَرقت اهتأك بر طم ةتتوص يأ یلص اهنم حشر جسنلا ةيدؤاد عزو لع
 ىلا بسنت عوردلا دوجأ نل هل بارحم اهنم ةقلح لك ّن اك فلا“ ةيدؤاد عرد دؤاد بارحمب دارا ن ملعاو

 يف تج م اذا مهحامرأ ناك ت يبلا ظافلأ ُبيترتو ٌةدئاف دواد بارحمم روب ز والت دييقتل نكي | آلإَو دؤاد
 دؤاد روب ز واتت دؤاد بارحم

 هب و موترلا كلم مسا نيطنطسقو و "0نيكرشملاب موتزلا ةيمسنت هجو قبس دق ( ىنعلا) «:۹و ةهوؤغ»

 مالا تنغتساف مهيلع ءاكبلاب ج نوّتاوصأ مهئابَمُأ تمفرف مولا ن زايتف رثك أ تام يأ ةينيطنطسق تيس

 مرقلا نع
«tv»ناكم ىلا الجاف مهتومل نيقاتشم اوناك م كوم ناك وقي مورلا كاله ة ةعرس فص (ىنملا)  

 اولد ءالؤه كلذكف هءاغبا ف هدهج لدی هدعول ينو 5 مدعو ءانبال اؤاج و .ً التف ثيح مهعارص

 « انکم ويل نالف م مرق 0 » موق يراتلا م ال « دوعومل » هلوق يف ماللاو مہضنأ كالْمِإ يف مدمج
GEA»رایدش اعر يف ءاسلا نمم ان للان ةقعاتصلاو قرب ”تاذ ةباحسلا ةقرابلا ( بيرغلا )  

 ديدشلا ريكسك كيتو - ؟”تيرفعلاو - كلهم رباذع لک اضيأ يهو . هتقرخأ الإ ءيش ىلع رق ال

 ةمباسلاو ةسدادلا ةديصقلا نيب ةمطقلا (ج) >> ىلإ حرلا (9) 44 يريرملا 0



 ¥1 ةرمع ةيئاثلأ ةديصقلا

 دييلاتو رصن نم هللا َلَرَتَأ ام 2 ىأر َنيح ناِبلُسلاب قتلا لأ (59)
 ديجاتم لاب ٌعْوْذَأَو ري اق جيلا نود نم لاع هل لمف (ه0)

 افلا

 7 ديداضللاو يلاوتلا نيب نسمح هک ا تاب اذإ دالجلا ذأ (هذ

 ا

 ديحاقلا يف كارد ِبْرَصَو يمني ال صئارقلا يف ماو نط ناسف (ه9)
 ( قل ) ىثي (ب) (هب س ققل) تتاب ( لا )

 ( ىلا ) تملا هيلع ام ڌلج نم اب جرخي يتلا ةةياقلا حلب و انَعو مدقأ اذا (ك) لجرا درع نم ةدارلا

 كلذكو هفاخي : دحأل يغبني الف 0 نيملا يأر يف ناکو لو اللم ال ام قوربلا نِي نأ مالكلا اذه صاح

 لد ال ليلك قوربلاك حملت وأو مورلا فويس 8 ينعي اي رفع رهاظلا يف راک و لو رضي ال ام تيرافعلا نم

 .يشلارهاظب رش ال نأ ءرملل يغبنيف نايغطلاو يغبلاىلع نوردفي ال هايج تي رافعلاكمهتورتولو مهدات أو ائيش
 روصن يأ داجنم لجر لاقي داحنم عمج ديجانملا هل بيلص عمج نابلصلا (بيرغلا) «ةهءووهه :

 رهاظ ريغ جيلخشلا اذهب ٌدارملا ( ىنمملا ) هدجنأ كلذكو هناعأ اذا هدجحت نم

 ( نمل ) محللا نم قلما ىلا مغلا ىصقأب طاحأ ام وهو ديدن و دودشأ عمج ديداغلل (بيرغلا) «ها»

 يأ . ممءادعأ ريواقلو مهحامر , نيب تحج نأ تاب ام برملا يف مهنُك أ ترهط اذا لاعقلا يف ةرابم لأ م

 يلاثلا تيبلا نم رهظيس اكن مطلا يف مُهتباصاو و ودعلا هاقل ىلا مهَعّرست فِصَي . روفلا ىلع نمطلاب امنوقشي

 لاقي تأ وأ ارو" د ادعاصف نينثالا نم نطب يف هريغ عم ولولا ناويحلا نم مَ (بيرغلا) »0«

 رعاشلا لوق يف ٣ موتو مثاوت مهجاو ج وزو ناجوز امه لاقي ا وو نامت امه
 ٌمافنلا هسا ذا رّدلك ماو اندو انل تلاق

 0 اواحترا نيذلا ىلع

 يقو . هاري وهو هلاكم هلتقف هامر هايصأو تاف هنع بهذ م هياصأف امر فيصلا َيْمَأَو -؟9صنارفلاَو

 ل يد كارو ةبرض لاقي قحالتم يأ ٌكلاروو “«  ° تليق ام عدو طا ام لك ثيدحلا

 يسيقلا ءىرعا لوق هنمو ارد ”نرعطو

 نيا هام حضني 1 مو اک ارد محشو را نيب ءادع ىذا

 ىلعأو انقلا قوف ةزشانلا ةنهلا يهو ةر ودق عمج دیحاقلاو = طم صم حيا يأ ءيشلا ٌنالف َكَراَدو

 ليقو واولاو مبلل ةداي ز ىلع ءانب « دحق » يف يرهوملا اهر کو . لالا رخوم ليقو . نينذألا فلخ لاذقلا

 ١+ تاقلملا (4) چچچ ةيابلا (<) چ حملا (؟) ناما )ا



TIAةرصع ةيباثلأ ةديصفلا  

 دیداخألاک ربو خ# اذهو ًارأز ٠ تفجردق دألاقودشك ةسّرهأ اد (09) 3 0 .
at 8 52  

 ديوتو دغو نم جنت كار دقو فاخم ما وجربأ هيلع ايغأ )٠٤(

 الإ حامرلا نولمستسي الو ةدحاو ةنمط يف لطب نومظني اًدِج ةيسيص# + مهتم نار 0 مم ( ىنملا ) ثرَظَن هيف
 . حالا يف الإ عي الو فتو الب دحاو دب ثحاو عقب يا م باتتم ةقحالتم ًاضيأ مهرس ٠ صنارتلا يف

 ةدحاو قب رصب دع ولقي ما لاا يف تو لب يح قب ال مهب ورضمو مهتوعطم نأ ىنعملا ٌلصاحَو

 ثسألا تيرا » “تره وأو » ترعأ أ لاقي نيقدشلا | مساولا تن ترحألا (بيرغلا) «ه۴۳»

 باحساا يف هثدهده تدّدرت (ن) ٌدعترلا فجّرو ًاعساو يأ ا رك راص اذا ار (س) :يشلا تاره نم

 اهتعاط ةفصب ْتشِصُو ةذفاثلا ةنمطلا سومغلاو “أ رلاو س ةلزلزلا ةا ديدشلا ”بارطضالا ناَمَجَراو
 فنسطلا اهلتمو لايسلا ء يتلا يف ء يثلا باسرإ وهو سَ “تلا نم دقن ىح خد يأ نانساا س هنأل

 ةلرصو ضرألا ينال طتللا رفحا امهف مل ٌةَدّحلاَو وهو ردا عج يواحألاو -- ةسساولا الحنلا
 دو دخلا بانا لتق» ز زب زملا لي ستاايفو ابق  (ن) ضرألا < دو ترا يأ راي تّدخ يأ د وڏا

 دلا وع مهط يآ ۾ اذهو » . قرأ تلا دلا قود لثم عيسو مهمرض "يأ « اذ » ( ىنعلا )

 ةنمطلا قمع يف ديز وبأ ل a نطلا عو ربرضلا ةو فص

 ودا ةنفطو سوضب هلع تنو ةا

 بارّصلا فصو يف ينتملا لاقو

 ديداخألاك ب رضلا اوُدَتمأَف مل ءادنلا اهذامغا ليت

 هربك يف نعطلا هبش دقو“ ””ضرألا يف دوُدْخَألا ريتأت مهيف روب ًابرض تادف اوذخأ ىنعملا نإ يربكملا لاق

 ييعلا داصم نب لماز لوق يف اک د ازا هاوفأب هقمعو

 > قعركْلا دارا ءاوفاك نطو  هتانكس نع مالا ليزي برضب
 يقرش نب ةلظنح لوق يف ايراخلا دلو قيبشب و

 )قيللاب محامل قابشتك نطو  هلانكس نع مالا ليزي برضب

 ةغبانلا لوق يف اك ضاخغلا غازياب و
 0براوضلا ضاخلا غازياكن مطو 2 هتانكس نع ماها ليزي برضب

cosnاغدالاو كفلاو ماغدالاب يَِعو هرمأ نعو هرعأب يو ُهرَجْعَأ رمألا نالف ىلع ىبعأ (بيرغلا )  

 ٠١۷١ ينتملا (ه) ناسللا )٤( ه5 ںآرفلا (٭) حاسملا © هه حرسلا قي

 ةعبالأ (4) اقع ةدأم جاتا (۷) | نكس ةدام ناسللا (5)



 علق ةرصع ةيباثلا ةديصقلا

 دوم 2 هاق تگ اا  اَسرَخ قاف ت شلت نو )0ه(

(e)دودسَم ريغ باي ري 00 م ما الا رحسلاو 2 م  

 س ہلا ر

 ديدارقلاو اهنم تاَرَْرَْلا نیب ْتَساَس ىتلا نیلاک لرون ىر (ه9

 دوُخْيص فانكأألا ةقهاشو اهم ةيسار لابجألا ةعراف بد اي (0۸)
 (ط) تامس ( مپ س سپ) (اب ) ( حملا سس ) يمال ( سا س لاس ج ) ( فلا )

 فصي ( ىنمملا ) يع وهف هّماكحإ طخ لو هنع زم وأ هدارم هجول دتې ل ءایعَو ايع هني و يمي ( س ) رثكأ

 كتر ةعس وجرب له قتسمدلا يردي ال لوقي "7 ةغللا يف فورعم روغ داعيالا عب كيعوتلاو قتتسمدلا ةريح

 نم هباصأ اع هرمأ مهف نع اع وه يآ دادیعوب يفوت اک كدعوب ينوت كنأ ىأر هنأل كتمقن هد فاي مأ

 ديعوتو دعو نم ناك ام زحن يأ ريكتتال « دعو نم » هلوق يف « ْنِمَو » ةيلاتلا تايب ألا نم رهظيس اك ةشهدلا

 « «eeظيغلانيمظاكلاو » ىلاعت هللا لاق ٌسحلاو ڈرا ظكلآ ل صأو هتک (ض) همظک (بی رخ لا) 0" «

 - نصي (ىنملا) رختملا دملجلاو دوماُجلاو -لتماىلع هاف كس“ أ فولتا هيك و هاف دت (ف) َريعبلا گو
 و ماس

 رحب همف تد ابسأك ٠ ءيتب قطني نأ رد ال مكْبأ راصف اهدوهش حودمملا هفلك يب ا۱ بورحلا ةّدَس

 لثم ااو ضرألا د ن٠ عقترا ام وهو ٍدْوُدْرق عمج دیدارفلاو ©" 72تارورملا (بيرغلا) «هالوهكه

 اصب نأ رف الف ديدا ارقلاو تارورملا نيب تّساس ءام يع اهنأك هلظونح لاس كرو ىر ( ىنعملا ) ٍدَدُدرَقلا مل

 نيب ”ةظوذحم يه ىنل خلا كروشت قتسمدلا ىري يأ ( تاو يتلا نيمل اب » خسنلا ضع ينو ر رضب اهلسيف اهياوه

 يَ تلو اما ةديدحب تاق يا تلي اک ا ًائيس یرت نأ ردقت ال نيمب ديدارفلاو تارورما

 ةمقاولا كرو ىتسمدلا ىرب يأ « كروت » هلوقب اتم « ل تارورلا نيب هلو نوكي ىنعملا اذه ىلعو
0 525 

 نسخا لوألا ىنمملاو . ءايمع نيم ديدارغلاو تارورملا نيب

 ةرحشلا عرفك لطَأ نم عرفتي ام وهوه العأ يش لكَ نم عرقلاو هالعأ للا ةعراف ( بيرغلا) «ه۸»

 ل الو اهناكم ن هلم كرك ال ةَبْلُلا هالا ٌةرخصلا دوخُيَصلاو هدِمَص هيف عرفو لَبَحلا عرفو اهنمغل

 يف يأ كلنه رك اورظنأ سانلا اهيأ اي ( ىنملا ) « دوخيصلا ة رختصلا لم نعبتي » ةمّرلا وذ لاق ٌديدحلا اف
 فارطألا ةيلاع بالص روُحُصو لابجألا ةيسار لق نم روغثلا كلت

 جج جرملا () كج نآرفلا (؟) (  سماحلا لسفلا ) ةمدقملا )١(



 ةرع ةيناثلا ةديسقلا افرع

 دودهب اودي ذي تاف هيرا اهتز منهل ان (هو)
 دصسبتو طْخش لع دالبلا ين اهيئاتك اًروذحم ٌمورلا تناك دق (0)

 م 8م 2 ريا (فلار

 دوهمع ًارهد نکی مل ناک هع مدق نم مورلا دهع خا كلم )8١(
2 

 د يلاكلا يف وبرج امو دفع نم مئازملا يف هومكشأ يذلا لح (9)

 دوسلا هيتايراق سراوف مو المك ةّجِح ولأ ملا اوبغاشو (1۳)

 (غ - سي اس ےک س ہک ) ىذلا ىلع ( ب ) (ط س جك س قل) رحدلا ( فلآ )

 هنمو ءاش ثيح ىلعاريل لأ اذا رمبلا ٌمَطُح هيلع نل يذلا وهو ل ماکت ةبراغلا (بيرغلا ) «ه۹»
 هاكوقو تاع انالق َمَعَدو ليه الثا ءتسأ (ف) ءيشلا م َمَحَدَو ل « بر راع ىلع تلج » ةأرملا قالط يف

 توص ةَدثب هرسكو ةمصمَصو اديدش همده اذا (ن) ءانبلا دم نم مودهملا ٌدوديملاو س هب معذب ام ةَماعّتلاو
 خيشلا كرت اذه لجألف ديقمت هيف تيبلا اذه نم يناثلا ٌعارصملا (ىنمملا ) « ينكر دهو ”رمألا اذه يلد » لوقت

 کر عتيل اهنم برق یوق دعاك نأ م قتسم آلا نا لوقي نأ ديرُي رعاشلا لمل تيبلا اذه حرش لضاقلا

 ّنأل رظن هيف ىنعلا اذه نكلو فيمض ءيشب ًافيمض ايش يتوق, نكر اص ًافيمض هلهاك ناك ال نكلو هلهاكب
 لكأتف ةقباسلا تايبألا نم رهظي اک قتسمدلا لابج ال حودمملا لابج لايجلا

 اح » لاقي ( س  ف) اكن طح دقو ملا محشو ٌطْخشلا ( بيرغلا) هدكود.»

 مهكلم لاوز فصو هيف يلاثلاو ° موتا ةوق فصو هيف لوألا تيبلا ( ىنعملا ) « ٌرازملا

 ْبَمَدلاو ُْيعَشلاو جيه ترشلا بَعاشو همم بطّشلا رك أَو همصاخ هيغآش ( بيرغلا ) .«دسود+»
 ديبل لاق ةتسلا ةَّجِحلا س ترشلا ىلا يّدؤملا طَملاو ةا ةرثك ل يقو رجلا بشك كلا جيم

 (مارحو اهالح َناوَلَخ ججج  اهسينأ دهع دعب مرت رمد
 تا راقلاو  ًايفاو الماك و أ « المك لالا هثيطعأ » لاقي ”لماكلا طيحلا طيح يف ءاج اك کر مكاو س
 ليصغت اذه يف ( ىنمملا) لخدي نأ ءاملا منع ٌليإلاو نفسلا هب ىلطُي د دوس يش وهو راقلاب ةْطَلا نفسا

 مت رحت يف اهيلع اودمتعا ةديكم لکو ًالولحم اص ٍمهئازع يف هوكحأ اولكر هك وتب مهزمض بابسأل
 راقلاب َميْلْطَلا هيد سراوف نم اوناكو تاماك نس يتلا رحبلا يف ترشلا حح نم اوناكم هنأ عم ”ةعئاض تراص

 هي ارح نف يف ني رهام نامزلا ميدق نم رحبلل َنيككم اوناكي أ

- ٠. oچ دئارفلا  oتاقلمما (۳) 0۷ ةر س كلاثلا لصفلا ) ةمدقلا  



 Y4 ةرفع ةيناثلا ةديمقلا

 مهككاس هيف ١ تتسلم دق دق مويلاف (5)

 ف ا کو

 كرم لك يف عار تابع (05)
 ٍدَهْطْسُم نين ر دم ا نم (559

 ةقئاب ريغ نم تت ةبيه وذ (0)

 ديدانّصلا دیدن صو كولا كلم

 دوف ءاتأ ع سب الو

 دسيقعل ريغ نم ی ةمكحو

 (ط س جك) يف (ج) ( طر يثويللا ثل ( بر (اهريع) رع ( قل ) رمع ( نظ ) ( ىلا )

 َبَحَلو بحال ”قيرط لاقي حضرولا قيرطلا بحاللاو تط ( بيرغلا) 30و54
 مج ساو س هوا هني يأ وه هبلو مّظملا نع محلل بحلُي اك ضرألا رشق هنأكح ضو (د) قيرطلا

 تدكسف رانلا اهتحن دق وأ ينلا يهو حنس ةيفاثألل ل يق هنمو 5 قره برشا د داوس نوللا نم يهو زمتُسلا نم عفسأ

 هربقو « دوحلم ءانثأ يف بّيغأ ىتح » رعاشلا لاق ”قيلاع" ةفص ذحللا وهو ولم مج ديحاللا س اهڪافص

 هطسو يف ناکام ”عرضلاو هيناج يأ ربقلا ضارُع يف نوكي ل ائاما ُقدلا وه ُدْحَلْلاو . رحل وذ يأ وحلم
 رحبلا بكرم سراوف اوناكلوقي قَبل نم ةويغلا رومقلا يأ « ديحالملا ريغ نم » باوتملا لمل (ىنعلا)

 تشاو مهيلع تيفو مل تسرد ١ لق هنم ةحسا اولا قّرطلا َّنَأ ىتح هنم يتب رط ىلا ّنودتهي. ال مويلا مهنكلو

 رقنيفتس لک نوري يآ ر را راقلا نيب و دوسلا نئاغتسلا نيب اوز مل رحبلا برح يف مهتلءاس وا ثيحب مَع
 ءاضيبلا ضرأألا ءارفعلاو بارتلا ىنعع ر رفعلا نمر فعأ عمج وهف ( قل ) ةياور ىلع « رفع » اًمأو ريغ ايق معاد وس

 نيجاحلا حرتجم تحن ام ليقو همظَع نم بلص ام وأ هلك فلا م نينرعلا ( بيرغلا ) «حايودح»

 كليلذلا ثوبتملا يأ مع دوهضملاو كهطضلاو - « نينارملا » هنمو ْمَمّشلا هيف نوكي ثيح بنألا وأ وهو

 نم جاجوعا هيف ام لکو ھو اهحتفو ءاحلا رسکی نح عمج هلنحألاو - لامتفالا ءات نم لدب ءاطلاو ٌرطضملا

 س هنطع اذا ِهَنَحَو « هردص ءانحا هيلع ىوط » لاقي نقتخلاو شاک وغ نمو یاو ملل کن دبا

 رفنأب سيل همتا نت ( ىنملا) . هداؤف وکي يذلا ًاضيأ ٌدووفملاو بوختملا لثم داؤغلا فيعضلا نابجلا ٌدوؤقلاو
 ٍلياذب سيل نم يأ اهيلع تيبيف حاؤقلا ۽ ٍفيمض نآبج _عواضب تسيل هطول نمو هنع حسميف ليلذ روهقم

 هللا مَعَ ليلذ يأ » فنألا مغر نالف » نولوقي كلذلو ٌلذلاو ملا ٌمضوم برملا دنع قتألاو ٍنابج الو

 ورك ىلع دايقنالاو فاصتتالا نع زجملاو لذلا يف ليسا مث لصألا وه اذه بارلا وعو_ماغكرلاب هقدر هنأ
 ًريزع ناك اذا « فغألا مشا وه » ًاضيأ نولوقيو

 يآ « 29 چار هاج نمای ال نم نجلا لخدیال » ثيدحلا هيلعو رشلا ةقئابلا (بيرغلا) هدمه

 هلع ةياهنلا (0) چ حرصلا )١(



ftةرصع ةيئاثلا ةديمفلا  

 ديكتتو قيبضت نيب ام ُسلنلاو ميسون ايندلا ست رَشْمَم نم (39)
 6م فلا

 ديبلاب ديبلا جورف كيلع اودس مرودص نم ءاضق يف اور ول ()

 دود عم ريغ وتلف ماوس نمو مهجأب اودع نإ ْنانلا كثلوأ )۷١(

 دوجومو مودعم نيب ام قرفلاك میو امج ىرولا نيب قرفلاو (1/؟)

 ديلإ لك هيلإ يندُت تنأف ىلع صارم ةباب دوجلل ناك نإ (۷۴)
 (سا) رودص ( معي اا نسب اس ميك دس رک س قل) ( تس ) | ( قل اوسصأ ( بلا )

 هلواثت ةياتج ( ض) ثيدحلا َيَجَو -ةيعاذلا ًاضيأ ةقئابلاو رورّشلا يأ قئاوبلا ريتكو هو ةمشَعو هملظ

 مالكلا يقمتاو س اًضغ ماد ام رجشلا نرم یت ام ىتجلاو اھت رش نم اًهوان ىأ ةرْثلا ىَج ملوقب ايبشت

 دقُع لج ماکتلا ناک هئيمعتو همي ومت

 مرادك اذا ناب ُةءاطع کت لاقي رع دتا اذا شيملا دكت نم ديكتتلا ب رغلا) ه*- وده»

 ميرال ارحصلا ىلا اوزرب ”ماوقلا مو ءارحّصلا تم راص يأ منا ناکا رو امال ككاو

 غنا اضيأ جرو هلل وهو تو نجا يدا عفو هع قيرطا فك جر ممج جورفلاو -- ديل

 مهسونن ةَمْنَأ رشعم نم وه ( ىنعملا ) ؟7ُكيبْلاَو -- نيئيشلا نيب ُللَحلا لصألا يف وهو ةفاخغا م حضوم وهو

 اورهظ ول لب هج رح ةقّيض اهئاف اا فال امل اش ا ا تنگ ول ثيحب ةعساو

 ةمساولا ّديبلا هذ تدجول يأ مرودص ديبي كيلع ةدودسم ١ ةعساولا ديلا هذه تيرا مرودص نم ءاضف يف

 يبتملاو يرتحبلاو ما يأ لوق ىتمملا اذه - يفو م رودص ٍقعسأو دنع ةفْيض

 © بلا لهآ نع قضي ۾ هعسرك ةعساو ضرألا ّنأ وأ ردص بحرو

 دا رلا هردصيف بح راءاضفلايضي  هناف نامزلا قاض اذا مرڪ

 ايلا مأ ىضفأ اهب يربص يقال كيت نأ يلايلا مش

 رفع نب دوسألا لاق ضرألا قيض ينو

 ©*0دادسألاب ضرألا يلع تبرض يآ كلابأ ال تداولا نمو
 تچ يآ ال ٽاري يرعأ لع يكف ةبهاذما “لع تو ف ف رطلا “يلع ْتَدُس يأ

Veg VT»ید نم هزإلاو س لوعتم ینمچ هانم غلا قلغلاو ت لآ (بيرغلا )  

 ةيسرافلاب ديلك لصر 'دالقلل وهو حافلا ڈيلقإلار س برق اذإ (ن)

 لب حرصلا ٤٠۹ )١( تايلضفلا (ه) ٠١ ينعلا () 4٠١ يرتسإلا () عه مات وبأ () ا حرصلا ()



 افلا ةرصع ةيناثلا ةديصفلا

 1 ل 2 3 . 5 e 8 ےل #6

 ول اهمالغأ ىَرذ يصاوت هي تدقغ ؤأ ضرألا ىسْرأ كملج ناك (1/)
 ہم ) علا )

 دودج ريغ كاطع بر طع اهو اهالوأ بهاوملا كل (/5)

 دوم سالا يف رثأ نيو قاب لم نم دولا يف ام تريس تنأف (۷)

 ديا#و ريستب ٌقَحَألا تنك | هتّرمل ع اذ ُرهدلا هلت ول (۷۷)
(VNريدجت ريغ رصع لك يف دادرت امو ماركلا رانا ماركلا لت  

 ا ع تر دود س (ساادل جلاس م ) مراكملا ( فلا )

 يف تاشلا راجا هلو » ىلامت هلوق هنمو ”ليوطلا ”لَبَجلا وهو ل اع عج مالعألا | (بيرغلا) «۷+»
 لالا هب يرن وتا لَا يف بصب *يش وأ أ نيشرألا نيب نركب .لصَتلا اشي م ملَعلاو «"”ءالعألاك ر
 كح ( ىنمملا) د د ”لبجلاو « هادف ق » لاي ةيلاعلا يذلا يهو ءاد وق عج دوقلاو  ةمال ا

 او
 نأ ينمي ةيلاعلا ةلامجلا حرأ يذلا وه وأ اسار ضرألا < لمح يذلا وه هن اک هين هنا مل غلب ال ن تر ”ميظع

 يبنتلا لوقب لحلا مع يفو لاج لا خا حسو ضارألا رارقتسا بس وه كح

 90: جلا هب نو تنل ضر رالا نع همأح لمك هس يوت الولو

 (ن) َلْفتلا دج نم عوطقم ريغ يأ دودجم ريغو رعشلا ةرورضل « اهارخأو » لقي مل ( ىتملا) «۷ە»

 ريغ » خسنلا ضعب يقو «©”ذوذج ريغ ءاطع » ىلامت هلوق هنمو دحاو ىنممب دودو دودجلاو همرص اذا
 ةلميملا ءاحلاب « دودحم

 : ريهر لوق نم ذوحأم اذه ( ىملا ) «وابد»
 روني نيل سالا دمك كلو  اوُدلْخَأ سالا كلش ادت نأ او

»v۸«اذهو ًاديدجت رصع لك يف دادزت لب آدبأ لت خل تنأ أ نکو ماتو ماركا ىلت ( ىنملا)  

 امالا لقتتا اذاو 20 ناش يفد وه ماوي لك » ديجلا نآرقلا يفو للا راس ردوجو فالخ كدوجو نذل
 ةنلتخم مهطاخشأ تن تناك او 6 راما 05 ليتم وه يذلا رلقعلا ىلا رات . هلم رخآ ماما هّماقم مق

 اذه ومحو ايندلا نم ةمامالا ضارقنا مدع فيمي ةدحتم مهنا وذ نكل طش مهتم نامز لکی ف ”رظي ثبحب

 يرتحبلا لوق
 رجأ ةمييَض نم ريك أو لعأ مو تل اك مهعراكم دج

 © س ل مدرعو نامزلا مره هنأ الإ طرا َنامزلا وت

 ‡ ںآرفلا (ه) ۹٥ ريعز )٤( لل ںآرفلا (*) ہ۰٥ يضتلا (۲) چچ ںآرفلا (0)
 ٠۲٠١ يرتحبلا )٦(



Eةرفع ةثلاثثأ ةديصقلا  

 4 ةرشع ةثلاثلا ةديصقلا )

 للا يف هيلا نوعرضتي بتكلآب هيلا مورلا لسر دورو ركّذي و هحدمي ًاضيأ لاقو
 5 0 . 0 _ هر جر
 دوحه نحو ظاقيا يملا فو دوك د مويهتتلاو انتقرط آلا )١(

 7 8 0 2 فلا

 ةومت هنم ليلا تايرخأ فو اهوطخح ملا ُرْجَفلا لأ دقو (؟)
 ( حج ) هوطخ ( بلا )

 لوز نأ ديري ال هناك ه ناکم يف تبث اذا (ن) ٌمجنلا دکر نير کار عمج دوكرلا ( بيرغلا ) ١
 ةنيفسلاو حي رلاو هالل دكر لاقي * ار وبف هناك يف تبا لكَ ةر اق ماق اذا رسمشلا دکر لاقي اکہ نع

 اخوتي اك اه ريس ءوطبل ءامسلا يف ةتك اس ةفقاو اهن أك موجننلا تناكن يح اليل ةب وبحلا انتراز ( ىنعما ) اهُريغو
 نيدقار ريغ مرغ وأ راسلا مو يلا يف ساّنلا ضعب ناک نيحو هقشسي نم مودقل ةرظتنم نوكي اذا قيشاعلا
 يف نوكي يذلاو ابمودقل هراظنتا لجأ نم بصتو ءانع يف ناك هنأل نيدقارلا نم هسفن لمج ااو نيدقار انکو

 رهسلا لوط نم مونلا بلقب دق لاخلا هذه لثم
 هلّجعو هلأ ( بيرغلا ) « انتقرط » نم لاحلا مضوم يف « خلا لجتأ دقو » هلوق ( بارعالا )

 ني ام حتفلاو مضلاب ةّوطخلاو ىْحَمَو يشلا يف هيمَدق نيب ام سف اوطخ ( ن ) جرا اًطَخو  هتحتسا
 ًناولأ هنر ًاعيملت جعسنلا عتملو . ”ميملتو ةع وهف ًاتول فلاخ نال لكو عمتك وذ ءايشألا نم حلو - نئمدقلا

 ص . 2 “و ر ہک تل ا 1 5 3
 ًاطلتخم هرون نوكي نيح عملم رخو هنوأ راس فلام م هدّسَج يف نوكي ينا هريعو ليلا نم مملْلاو یتش

 1 يرتحبلا لوق هنمو ليللا مالظب
 © هللا حابصلا يعاد اهلجعأو ىفقتاف ليلا ىضم ىفم تح تحرب امو 3 ت وک

 ةبشملال صألايف دودعلاو ههوض يأ حبلا دوم 2 ملعس لاقي هنم ر يطتسملا وهو هءوضنم جبت ام حبصلا دوو

 تلح يأ رجفلا | عولط َفوخ الي وط اندنع ٠ ثيل ملو ليلق تقول قم وحلا اَنئَراَر (یعلا) تيب اهيلع موقييقلا

 « هوطخ » باوصلا نوكي نأ نكي و للا تاعاس رخاوأ يف رحفلا رون روبظإ ةحيضف اهبيصن التل انئاقل يف

 هرون راهظإ يف ”رجفلا َحَرْسَأ نيح ليلا رخاوأ يف انتراز ب وبحلا نأ ىنعملا نوكيو رجنلا ىلا ريمضلا عوجرب

 لاق ثيح هرئاس داد وسو هر ضاضو اللحم ا سرفلاب ليللا يترعملا بش اك مي رس وطخب يشم با هنأك
 © قلا مدألا ٌُلثم ليلاو ٠ هرون داع دم دق ٌردبلاو

 ) 0يرتسبلا ۸١ )١( يرملا ٠ه



 فق ةرصع ةثلاثلأ ةديصقلا

 ديجو هاد ام رح رذي لف هدو ّرْدلا لع ىق ًالطاع ترس (؟)

 دوقغو اتا يف دئالق يبدأ كلس نمو الإ تح اف ( €)

 دورو اان اكنأ مير اهرب تاد هامذأ لرم ام (ه)

 ةو ارا ىلإ غور  اقلاوس تن نيج اهم سحاب (5)

 امد دقف نتأمل هجو نم ٍرْكَتُم نم كباصأ ام لك كباصأ ام يأ َكاهَداَم ( بيرغلا) «ةوم»

 وهو زرنا هف ثب طبطا ركاب ؛ قللسلاَو - هيئاصم رها يهاودو » مك اَهَد يا ام هک كَ » هنمو

 ام لع قي اک طيلنا ّنألا طئتملا نم معَ طيلطا نم مَا وهو لوخدلا نمت كواسلا نم دوخأم
 هيف ماد ام طيخ ٌطمسلاو لوألاب ةصوصخم كسلا بولا هب طاح ام ىلع ”قلطُي كلذكه ريغو نزلا هي

 دئالق نم يشب ةدلقتم ريغ يهو ترس ( ىنعملا ) ُرحنلل يهو تبل عج تالار - لاوس عجلاو رهو ر
 امهباصأ ام اهديجو اهر راكي مل نكلو يلحلا رئاس نيب نم طقف ّردلا ىلع ئئضغ اهنأك اتسع احتل

 يكب ةدشل يبن كلم نه ًادوقعو دئالق اهر يف تلمجو الإ اهثعّدو نيح ينتقرأف ام اهنأل كلذ دعب
 ةقئاملا دنع اهتارف ىلع

 ةدئاز ءابلاو اهاربخ « خلا نسحأب » هلوقو « ام » مسا « حلا رغم » هلوق ( بارعالا) «هوهد

 بلت دشنأ اكءارمشلا مالك يف عاش بكر تلا اذه لثمو

 اخو رارع يذ يعن راو اار مان هلندا 52 م
 00 بري طسو اینتر وفرطةطبضع نداش ْ الو لیل نم نأ

 نم هلمْؤُألاَو يش و رحتي ب نوح نوتا لارفلاو لرم يهو لارغ اه را ةيبظلا تلزغأ ( بيرغ )

 ةقدملاو رفاشملا دوس ضيب لبالا نم ٌمْدألاَو رال نول ىلع يهو ٌةَرْيْغ نهف د ددج اهولمت هايي ءاظلا

 هنمو كارألا رمت نم ”رهظي ام لوأ ريرعلاو  فالتخا ءامألا حرش يقو

 يدل رتا فارطأ ”لوانت ةليمخ ًابرير يعارت هلوُذَح

 دور ٌةأرلا تدارو5 ةَريْدَمَو ةليقم ىرلا يف تفلتخا داير لبالا تداَرَو - حي رلا لگا ريعبلا و -

 كفر لصألا يف ُصنلاو س اهاديج قيبظلا تو  اہتاراج توبي ىلإ فالتخالا ترثكأ اناَدَوَرو

 « یک ا ع ل « ليرختلا يفو ر هيلا بعذ اذكى لا غارو س “فلاوسلاو - هرآهْظِإَو يلا

 ءاَجَف رله لإ عو ىلاعت هلوق هنمو در ليلا ىنمع لمعت دقو بلمثلا ناَعَوَر هنمو ةليحب ليلا دلضأو

 کچ نآرقلا (0) اک حرصلا (4) 4١ تاقلملا (+) حاصلا () (رودةدام) تاللا )١(
)10( 



 ةرصع ةئلاثلا ةديصقلا ٣

 يج ُناَمّرلاو انيل اَنَأَو ىلا نڪ e نأ اا ۷

 داول بابشلا تيل ةمظاكب نأ 5 لاَ ال ايِعَم تيلف (4)

 ع مي مرج . ت م

 دوج ئل ام ينوفنج الو لمت نم هلام يلثم َرأ مق (۹)
 (فلا) 5

 دوهغ نه ام يتاونلاڪ الو “قاوم هام يلايلاک الو )٣۰(
 ص

 ديت نيبملا لضفلاب للا هل ةفيلخ تةينلا نبا رعاك الو )١

 (طاس حج دس ن) رخفلا ( ب)  (تا) قئاوع س تقاوم س قياوس ( فلا )

 تناك اذا ةيبطلا نوكي ام رسحأ ( ىنمملا ) لدعو هنع لام (ض) قيرطلا نع داحو س < ”نيهت لجس

 هذه لثم نم مسح يتقيشع نكلو اهاعرم يف ُفاتختو ئعارت كاوألا رم نم يبرق هسا ةفار ملا سا

 ةفورمملا هتديصق يف يريصوبلا هك دقو عضوم مسا ا (بیرغلا) « م١كلو ال »

 من م ءاملظلا يف ٌمقربلا ضموأ أ ةمظاك ءاقلت نم جرا تيه مأ

 رور انلاح شو ”ربكلا انباصأو نیش دق اتا عت اہتککو هانركذ د ام ىلع انس يف .ةنئاف يب وبع (ىنملا)

 هلوقي بابشلا داع نود يشل قب ىئ مث ةا لص لتشتو ةوبصلا ىلإ ليغ نأ انل يغبني الف نامزل

 يقو باشلا وه يذلا مودمملا دو نم لهسأ ُبيشلا وهو دوجوملا ءاقب نأل ”لاع امااکو »2 خلا ًايشم تيلف 2

 ءاعألا اتل ضرلا هاچ بیلا بأ تعا أ هلا هت هيما

 رر ةضعأ يل ناك ل نك دق هنأ ماقسلا دقق يتيکشو

 فت ال لاح ىلع قابف هسفنب وه اأو لاح ريغ امزلا نأ انمم « لا ايل تاو » هلوقو

CNA»رهط ہللا اک ٌنالف ہا (بيرغلا )  e 

 وواجلا اأ َ 39 ٌريصاَو » رعاشلا لاق لوقعماو يفوالاك ر دصم دواجلاو تب الضو ربصو قوقو ٍقدش اذ ناک

 يو مطتنم وأ ممدلا ليلق يأ نیما دماج "جرو اهءاكب ٌعاطقتاو اهعومد ةلق نيملا دوو «أنبص نم 030

 ليقو ٠ هب تماقأ يأ اهيوبأ تيب ْتَيَيَع يتلا ةأرملا يهو .ةيناغ عمج يتاوغلاو - حمدت ال ةدماج يأ ْئداَعْ

 بيا لاق ةنبآلا نع املاجو اهنسحبةينفلا ليقو . لاجرلا نع اهجوزب ىنغتست يتلا ةجوزتلا

 لوألا اهب ياّيأو ندب اک س يذب انيلايل ڻندومت ليف
 “لرفلا كل ةفورسم درمأ تثأر ةيناغ ريغ باك ليل حاب

 ناسا () ٠٠ ينتلا (ل) چچ نآرقلا 0)



 YY ةرمعع ةثلاثثا ةديصفلا

 ةو هل هابآ دع اذإ ابوح من نأ هامل امو )١0(

 تايبألا يف كلذكو « ينوفجك» يف فاكلا (ىنمملا) «بّرملا نصح ىنغلا » لوقت برعلاو جيو تلا ىنغلاو
 حضاو ىتمملا يقاب و « لثم » انلوقل ”ةفدارم يهو بصنلا عضوم يف ةيلاتلا

 ءدادجأو ئاب ةلباقم يف امسلا موج ين لحألا يغب ال لوقي فان تيبا يف « ام » ( ىنعلا) «حود

 يفو “ن وتم مھ ملا و» موجنلا فصو يف ىلاعت هتك ل ضفأو ةلدئلو للا دلع يف وجدل سئ وأ مهل

 مهب لَو و فص يبالكلا سد ر ملا نب ديبع لاق © مدح مذا ماب اب موُجتلاك يباَحنأ» ثيدحلا

 ©”يراسلا اهب يرسيبتلا موجنلا لثم 9 تيقال لقت مهم قلت نم
 رعاشلا لاق مجنلا نم ىذُهَأ وه لوقت برملاو

 > اسلا نم ىرجأ هئادعأ دنعو ةيثان هتبان نا مجنلا نرم ىدهأ

 ةمامالاو هذادجأو مامالا هاب مهنأل اودع تدع واف موجنلا لثم اوي نأ نم رثكأ مهنأ ىلا ًاضيأ راشأو
 ءابا تروك يف بَحَع الف وئاهتتا ىلإ قلنا ءادتبا نم نبا ىلإ بأ نم لقتنت ازت ال ةيلممسالا داقتعا بسح

 يرتحبلا لوقي _ موجنلاب ءابألا هيبشت يفو . موجنلا لثم ة ةرثكلا يف هدادجأو مامالا

 لوألا ريخألا ولقي ال  ىلرتعاو بسانملا يف ر اذاف

 دواسر وأ الختم وأ رعآلل الهوم تاملاطلا حولا دع

 تباث نب ناسحو يسيقلا ناحمطلا لوق هلثمو

 'هيحاص ماك كيس مهم تام اإ َّمُه ْمُه نيذلا موقلا رم يفاو

 ةلكارك هيلا ىوأت کرک ىدب کوک راغ املك هايس موج

 قا حلا ت ىح لیلا ېد مههوجوو مهئاسحأ م ْتءاَضأ

 اتك تراس ثيح ايانملا ريست وسم اوناک ثيح مهنم لاز امو
4 

 هج هج

 قرشمب رتاملاط موج يراوس اننأك كوالا هلنبأو ٌكلولم

 رفض طرألل دبی ام تم باش هدم حال کرک اہم باغ اذإ

 ةباسح وأ ءيشلا َدَدَع اودارأ اذاف باسحلا نوفرعي ال اوناك برعلا ّن نأ را جو هيفو د لضافلا خيشلا لاق

 رعاشلا لوق هنمو هاصحالا هنمو اهاوصْحأَو ىصحلا لَك اودع

 رئاكلا ٌةرعلا اهو ىصح منم رثك لاب تسلو

 +8٠ لاح (98) *-وربملل (ه) 1١44 يرتحلا (4) 4 ةساحلا (عر ع۷ دربلل (م) 4چ نآرقلا )ر



 لاو سزبلا تسدد

 مع

 ' درا انتاج ید رامز

 ېچ د ماصوزتھار

 (مت اغلا ناتدلامهد اقسام سر اهب سد تسود

0 

YAةرصع ةثقاثلا ةديمقلا  

 اهوصن يراوعلا كلت هفايسأف 05
 2 «فلا) 5

 اهنإ لفاوجلا كلت هليح نمو (۱)
 ےیل 6

 ًايداص كفلَخ هيناثلا اهيا ايف )١6(

 قور وهو ءالا ايقّس كريغل )١5(

 امارت كنم نا رکو ةاجن 00

 دوبل نمل ططحُم مل نآلا ىلإ

 ُدوُدَم ليلا كاذ نع كإف
2 

 ديدم وهو لَظلا "فوك ريفغو

 دورو كئم نأ نكلو ضوحو

 (ط جمد ل) كتلح (تب) (  حم س ح) ايلوتم يراوملا كلت ( ىلا )
 ءافلا « فر» ًاصيأ لطابلا عيعلا حرش ىف )2 ىف بر 2م ج)

 موحنلاب حودملا فالسأ * انس ىمحن نارا ىصحلاب ًاهنَصْخَأَو اهئابا خا برملا تدع اذإ لوق

 اًدحو بأ راك أ ناک دج مده ناك م ل اكو دجلا دق هنأ ينمي '

 اهل نكي 1 ١| نيكسلاو مهّسلاو حمرلاو فيسلا ةديدح وهو لصن عمج لوصتتلا (بيرغلا) « 14 و ا۳»
 ادع ًةلوُفُجو الفَج (ض- -- نإ رفا َلفَحو -- الط فيكما يمس ا رو فيس وبف ٌضبقم اه ناك ذاق ضبقم

 دين فوم وأ رمش لکو ةدابالب مولا فرب و جرسلا تحن يسرا لع لمجم ام وعو ربل عجدوبأاو -

 1 دكر هفايسأ وص لار ال لوق برحلاب لا هلاغتشا 3 فصي (ىنعملا) ضعبب هضعب قوصلا هب يم كيلر وبف

 اهرويلت نم دوبلا عضو ول ةصرف امساك ر دج مل ةيداع هلويخ لازت الو موبلا ىلإ مف
 وسو وادع ؟طلتخم ًاضغب هّضْقأ ان انشو انش (س فلا هأتش (بيرغلا) ۷و و

 طع ىذص ( س) ٌلجرلا ّيِدَصو ُناشطعا يداصلاو رابألا وه كتناش ن 2 » ىلاعت لوق هنمو ٍقلُخ

 ”لوعفم وه لاقي و لاس اذإ (ف) هالا نعم نم « َنيِعَم هلام » لاقي يراجلا الل نيملاو - شلل ةع وه وأ

 دَجَوو » ىلامت هلوق هنمو « املا نم م لبالا داذ » لاقي دورطلا ٌعوفدلا ةدوذملاو -- هتطبنتسا اذإ ءال تع نم

 نه قصف هب قور يذلا بارشلا د وجان قؤوارلاو صل هالا رق وزلو )ناد وذ نين اما هنود نم

 موق نم يلي بلل یم نرکی نأ نكي لظلا ىإ اضم تاو بح اون اذا ( نا هلللو ةبارشلا قار
 موق نوب أ سوماقلا يف ءاج اك فرفَر ٌلمعتسملاو لمعتسم ريغ هتكلو ةيحانج عسب اذإ « كرئطلا فر »

 مر 2 04 ور س 02
 غلا بتك يف كنس هل سيل ًاضيأ اذحو ةقتش هيلع ى غشو هبحيو همضي يأ 6 هغر و هنحي ناك نم بهذ »

  ionسس صا  1. I.؟ 21 2
 هّردمل لوق ( ىنملا ) رةغللا يف دنس هل ذأ ل نكلو « ليلظ يأ فرو ةفيفر لظ » لضافلا خيشلا لاقو
 نم برت نأ كل سيل « ارون : ونيف كارو اوچا » راقكلا یلامت لاق اک ناشطع كءارو مجرا

 )( چ نارا (,) 2 ديش نارا ٠ )©( 4چ نآرفلا



 فخ ةرصع ةئلاثلا ةديسغلا

 ديدن تملع امم هل سيلَو ةفيتح تلهج ام هل ٌمامِإ 0

 ديك هيلع يتلا هحداممو جام ليق نأ دودعلا لّطْلَكا َنِم م (99)

 دي عيستلا ص هللاسو عديم يمت هيف رتاج لهو (۲۰)
 ملا

 ديشن َلَخَأ ام الإ لوقلا نم لنج اذه لك نع هادم (؟0)
 (ندس هم) لكأ (؟) لحآ (لا)

 يقو حودملا يلو ريغلاب دارملاو كلل الب كريغل حب آبم اذه لكف دودملا هلظب < لظتست نأ كل الو يفاّصلا هضوح

 « كريغل » هلوق ىلع ف وطعم « ريغ » لوقو ودي ال اك نآرفاا يف ' ”٠ دكا ةروس ىلإ ةراشا تيبلا

 هنمو هلا ىتعم هداني و هرومأ يف هداضُي يذلا ءيثلا لث» وهو قربت دیدنلاو ٌذنلا (بيرغلا) هحكم»

 رقت ال اما وع ( ىنعملا) ةبَشلاو دضلا ڈنلا شنخألا لاقو « واما هللا نود ن + ذختي نم » ىلاعتا لوف

 يتلا قئاقحلا نم ةمامألا نأ ىلا ةراشا اذهو . ءابشألا نم منت ام يف يظن هل سيلو هتفيقح < فرت نأ

 ريظن مامالل دجوي الف كلذك ر ألا ناكاذاو هتقينح د كردم ال ةمامألا ن :.أ لوقلا لصاحو . كردن ال

 نم » مقا ءابخو ”رخؤم أ ادتبم « نأ » ةزمع حتي « جام ليق ْنأ » هلوق ( بارعالا) «؟۰و۹»

 ًاطخأ هيأرو هقطنم يف َلطَخَو ٌريثكلا برطضلا ساقلا مالكلا نم لَنا ( بيرغاا ) « دودمملا لطملا

 يئارغطلا لوغک
 ١° وطملا ىدل يَنَاَب لْضَملا ةيلحو ١ لطملا نع يتتتاص يأرلا ةلاصأ

 نودمس وأ رومألا يف هلع ن نودمتعي يذلا ممدنسو ماكس موقلا ٌديبعو -- ةعرسلاو ةملعا لطخلا لصأو

 عجلاو فانك لا أ اطول يّسسلا فيرشلا مرکل ذي ٌديتسلا غديمكلاو س اهيف هيلا نودصقب يأ جأاولا يف هيلا

 ةري وت نب معتم لوق هنمو ةماقلا ديدملا عاحشلا ليجلا ليقو عداس
 “2تر يمس ءاقثلا يف ادص برحلااحأ  هتيأر لاجرلا وثرغلا ستر ناو

 ليفط نب رماع لاق « علاسدلا ءاطممل هنأو ةعيسدلا ْمُهَض نالف » لافي ةليزجلا ةّيطعلا ةعيسدلاو

 © لنحج يح سأر قصيرا مص لدم كرز دق نارق هب 3

 اداوج اديس هلئاسو اديحم هحدأم ناك اذا ( ىنملا ) ةعرككا ةدئالا ليقو ةريبكلا ةنئجلا ًاضيأ ةعيسدلاو

 تافصلا هذهب وه حدي نأ زوجي فيكم ءاخسو دج ُلهأ هدي تحت ملا نأ ىنمي ثساف كلذكهنأب لوقلاف

 ءاتبلاب هب لجأ كلذكو هيلا لخ لاقي هلام بخو رققاو جاتحا ( ن) جرا لَ (بيرغلا) «ا»
 ”رقغلاو ةجاملا حتنلاب ةللاو كجوحأ ال يأ هل هللا كّلخأ الو هيلا كَجْوَحأ ام يأ اذه ىلا كلخأ ام ”لاقي لومضمل

 ٠١١ ليمط نب ربط ٠۲۹ )١( تايلصفملا )٤( ىئارغطلا (م) بكج نآرقلا (©) ده نآرقلا (۹)



 ةرعع ةثلاثلا ةديصقلا فركب

 دسيلو وهو لفطلا لبنتي اهب ةّلبج سفن لك يف اهبءاممو (۲۲)
 دوت اَذِإ ينإ هل ادم يتب حوللا يف طخ دق يدا َيغَأ 09)

 (بلا)
 مارش ا و ا 5

 دوش . رب رياغلا يف ةيفاقو لزم هللا نم “يجو يوتسل لعو )4(

 م - r 57 ا 5

 هسيصقو يفق ام جر هل الح نم ةّنْس نمشلا تير نكلو (؟)
 دودو وهو دبعلا كش بقت ةّيجَس كنم نأ ًاًدادو تبركش (؟5)

eےک عع 0  

 ٌديدَس نیلئاقلا ىف دادس  لقأ نإو يف ثيصقت كي نإف (۲۷)

 ( طال ساس جك ) امو ( فلا )

 اضع مصب دشتي موقاا نيب دشأنتلا رمشلا ديشنلاو -- جاتحم ليقف مرام يأ ”ليلخو ”لتخعو دم اجرو
 2 9 م ص

 ينمي لوقلا نم اذه لكن ع لزم هحتادم ( ىنعملا ) ةدوشنألا هانمم يقو « ًاحيلم اديشن مهنم تعم » لاقي

 خسنلا ضعب يفو هيلا رعاشلا ”رطضا ام يأ هيلا رعاشلا ”رعشلا جوحأ ام الإ لاوقألا هذه ميج نع ةديمب ”هحئادم

 الإ يأ ةمحمملا ءاخلاب لخأ » لضافلا خيشلا لاقو هيف لاقي نأ رمشلا زوج ام الإ يأ ةلمهملا ءالاب “لح ام الإ
 فلكتلا نم واخي ال ىنعملا اذهو « ديشنلا هدسفأ ام

 - هيلع بط يأ ( س = نإ مرككا ىلع هللا هَبَج لاقي ةعيبطلاو ليلا يملا ( بيرغلا ) «**<»

 ةلهتساو ”لهأ دقق ْهَضَنَح وأ ةتوص حفر ماكتم لكاذكو ةدالولا دنع ءاكبلاب هّتوص عقر يبصلا ”لهتساو

 ”دانعلاو ةدناملاو لام اَذِإ (ض  ن) قيرطلاو قحلا نع دنع نم دينملاو دونما علا ( بي رشلا) «(ج»

 كي رحتلاب تملا نم ةيحان ىعارَت ىتلا ةقانلا دوئَملا لصألا ينو هنع ليڪو هايأيف ءيشاا ”لجرلا فري نأ

 تع عجلاو دصقلا نع لدمي و قيرطلا نع روبي يذلا ريمبلا دناملاو ادن ال طسو يش لاقي بناجلا وهو

 هديبع وبأ دشنأو
 ٩ل تملا قيطأ ال ريبك ينإ اطسو ينالعجاف تيكر اذإ

 دراشلاو ريعبلا درشي اك درشت دالبلا يف ةرئاس يأ ٌةَدراشو ورش ةيفاق (بيرغلا) ة«*هوعؤ»

 انبه ةيفاقلاب ”دارملاو اهرداونو اهئئارغ ةيب رملا لهأ دنع ةغالا دراوشو . ضرألا يف بهاذلا ”رفانلا لبإلا نم
 اولخ نيّذلا يف هللا ةنس » ىلامت هلوق نم ©« الخ نم ةنس » هلوقو حضاو ( ىنمملا ) م اك ٌةديصقلا
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 2 5 0 م اس ° لبق نم
 يعرلا يف كلذكو هرييدتو هقطنم يف دادس وذل هنأ لاقي ةباصإلا حتفلاب ُدادَّسلا ( بيرغلا) هم« ومد»

 ع نآرفلا () ٹپ حلا (0) حالا 0١



 ۳1 ةرمع ةثاثلا ةديمقلا

 لار

 دير ثيح ملا هاضقلا يرْجُمَل ةفيلخ يح لامس ينلا نإ (؟0)

 ديرو ُضاخُم دامتأ نايم  هبابم هيظملا رحبلاو بلا كل (؟9)
 ُديدَعو ةد اهترهاظ دقل ترس يتلا تآمنلا يراوجلاو اَمأ )٠١(

 (اهريع) فيك (ط) ( فلا )

 دادسلا وذ ديدّسلاو  َاقتسا يأ هيلا دتساو اديدست انأ هلدّدسو .ماقتسا اذا دادس (ض) مہسلا دس لاقي

 هذه » لوقت يملا ناكم ميلا حب راو س دس لوق اورق 0 ليزا يف هنمو قتلا ىلا دصاقلا

 كركشأ يت أ لوقلا اذه صاح ( ىنمملا ) هته ىرع دمبأ امو يمارملا ديمي مالكلا اذهو « يعارملا ٌةديعب يجاوملا

 ”ثريصتت ينم َرَدَص ناف كل هدو يف صلع دبع كل ينال يكس لّبقتن نأ رقي ركلا كتداع نم نأ يتم ةبغر

 عضوم يف هسفنب لوقلا َضَرَع نال كلذف هيف ًابيصم تنك ناو ةصقانلا يفت ةهج نم وهف كايإ يدم يف

 لاقي ام < لك اهيلع قدمي ثيحب ةديح اهننأب كقاصوأ نأ كلذف ًاباوص تلق نإ يأ م الاكلا ین هبيصي

 يأ ةكاضالاب « نأ دادو » هريدقتو « دادو » ٌلومعم وهو حتتملاب «كنم نإ » هلوق» لضاقلا خي خيشلا لاقو اهيف

 تبث نِ دودولا دبعلا ركش لّيقتت كنأ كل رقي رك ّيجس يف يتمةبخر وأ ادادو كركشأ لوقي « نأ ةّدومل »
 نإ يأ هدبع ركش لوبق يف يأرلا ديدس حودمملا يأ یس ىلا ن راف دادس تلق ناو يتم كلذف طخ

 كّدادو ترك يأ « تركَش » هلوقل الوعفم « ادادو » لمجي نأ زوجي و دادّسلا ببس وه كلوبق ناف باَصأ

 دبعلا ركّشو كنم ةّيحس ّنأل ًاربخ « لبقت » لمجت لأ زوجي و ةفانيتسا رسكلاب ةلجلا « كنم نأ »و

 « ةفاضإلا ىلع ارورجم

 « كل يس وعام » لاقي ءاوسأ 53 نالثم يأ نايس اھو لئلا يلا (بيرغلا) ۲۹٠و ۸»

 © ةلییلاو - "راغگلاو  اًيسال هنمو ءاوسأب كل نه امو يب كل ةأرلا تسيلو

 باوج 6 حل دقل » هأوقو هب ژور «يراوملا »و مسقلا واو © يراوجلاو » يف واولا ( بارعالا) 6«خ.»

 كن الَكاَو » ىلاعت هللا لاق ُناوملا ٌريبظلاو "ةت راع االف نالف رها و - ©؟ةتئاشنملا يراوجلا ( بيرغلا)

 هللا لاق اك حلاو نوما او رک ملا امهيف يوتسي دق ًالوضو ًاليمف ّنأل ريهل مج مل اقل و «* اريل كلذ د سس

 رعّدلا ثداوحل ةئتددعأ ام “قلاب ٌةَدَملاو س هب ناعتسا هب رهظتساو © E بر لوم اإ » ىلاعت

 - هرضحأو هل هاه يأ ذك رمأل هدعأ أ ملوق نم ا وهو هداتعو هتد رمألا اذهل دحَأ لاقي حالّسلاو لالا نم
 « مديدع رک ام » لوقت ددكملا تمم اضيأ وهو بح نم بيبلاك ادادغإ ّدعأ نم ةّدعلا ىنعم انبه ديدعلاو

 الث نآرقلا () لپ حرصلا (4) ا حرصلا (+) وك حرملا (؟) ع نآرقلا (0)
 چ آرا )



 ةرمع ةثلاثلا ةديستلا فض

500 1 

 دوا هيلع سض ْنَم کلو بلا لع بآبقلا ىج اک ةبآبق (؟١)

 7 اهب ْوُدَْت ةماؤسم ةيئاتكص نوري ال اي هلو (؟9)
Ce 

7 ٤ 

 ٌدودُر فوفصلا َفْلَخ تقوا ک الخ كئاللا نأ ام عاطا (۳۴)

 دوم تاملاطلا موجنلا ناو لاتڪ تايراذلا حايرلا ّنأو (؟8)
 (؟) حانأ ( بر ( یک س یل) ىغرتا ( بلا )

 تيبلا نم رهظيس اك ب رلا ةحلسأ عيمج عم نويعلاب كردت ال يتلا هللا ٌدونج ديدملاو ةدسلاب دارم ( ىنعلا )

 نيثلثلاو تلاثلا

 مك يجري يذلا حبر » ىلاعت هلوق هنمو هقاس يأ دحاو یم هاجزأو ( ن) هاجز (بيرغلا) «۳»

 هيلع تلمعشا نم نكلو » هاوي اهم مث يناوغلا باب سلا بش ( ىنملا ) هقوسي و هبرجي يأ « "كلا
 يناوغلا ىلع لمتشت يلا ةبابقلا هب دارأ « ىعلا ىلع بابقلا » هلوقو ناوغ ال دوسألاك لاطب أ يأ « دوس م

 « دوسألاك لاطبأ ابف نكلو ىمملاك يه يتلا يفاوغلا باب 2ك ابق اهيف يأ » لضافلا خيشلا لاقو ىهللك

 هشاعم ىلع سلا ىزا لاقي لادسإلا رهو ءاحرإلا نم ىر نيتشسن يفو

 ملا ناسرفلا نم وسلو « 2 موسما ليمعاو » ىلات ها لاق ةا ةمكسلا ( بيرغلا) »+٣«
 هيف لاقي ةمالعلا ءاي والا بلقب رسكلا “ ةميسلاو معلب ًقموُلاو هلاكم فرع یتح يق را وأ تی رلاب تامالعب
 اس و (ن) بألا اَدَحو ٠ اضيأ برملا يفو ةاشلا ىلع لمت ةمالعلا ةموّسلا » ليقو هلليسو حالّصلا ةماوس ي

 اذه مروف نم كثي اوقتنو اوربصت نإ ىلب » ىلاعت هلوق ىلا ةراشا هيفو ٌمعرطاو ( ىنمملا ) اهل یو اهقاس
 « “نيمو ةكتاللا نم قالا ةسخب كبر م دمي

 رعاشلا لوق هنمو ءالبلا كنع دري فيكلاو لقعملا وهو مر عجو.ددُرلا ( بيرغلا ) هم. وبم»
 0*2 اخر ايالبلا نم هل نكق ةدرف اإ كوعدأ براي

 ىلامت هللا لاق هتبهذأو هتراطأ يأ ىنمم هْنَدَّدو ُهتَمْؤُأو ( ض - ن) هّريغو بارتلا مي يرلا تَرَّوو

 عاطأ » لوق نم اهلر سيت يأ اه عاطأ ( ىنعملا ) هتطقساو هنبص اهتمد يملا تردا « Ol رلا وردت »
 ليفط لوق هنمو ءاش ىتم هيعر هنكماو عسنا اذا « ترا هل

 ©” ُليفلا ةياحسأ ىصع ثيح عزاب هل عاطأ سو تبانم ىعرت

 جالا KIRE )٠( ا جک م تآرفلا (4)  حاسملا (جر کپ ںآرقلا ( مز لپ بآرملا (0)



 فسح ةرشع ةثلاثثأ ةديسقلا

 ُدوُيو اهل مالنا ْمَمَتُم اهثالطا الإ مولا تلم عار امو (؟ه)

 ُدوعُرَو ج تاقراب هلا هريس فكم دامت اهيلع (؟)

 (فلاو

 ديشَم ارسلا ريغ ى انب اسو اهئالعأ اهب تا (۸)

 ( قل) امل ( بلا )ر

 ورمع ى ةماشب لوق هنمو دی رب ام هنم ءاج يآ تابتلا هل عاطأ حراشلا لاق

 رنج اق ٌميرلا هل عاطأ ٠ ةنوحشم تلق تربدأ إو

 يرتحبلا لوقي ىنعملا اذه يقو
 د یر شو اهرم دقو ةتیتش حضاوو رب رغ كد اهل عاطأ

 باوصلا نأ سانلا ضم عزو اه ةنيعُم ةروك ذملا ءايشألا نوكت نأ نفسلل رسي ىلاعت هللا نأ لوقلا لصاح

 هذقنأ نم هل هلا حاتأف کیم يف عقو لاقي هل آیه يآ ارشو اريخ هل هللا حانأ موق نم « اهل حاتأ »

 ج مالعألاو - دقعلا هلصأو برعم يسرا ريبكلا لمعلا وهو دن مج دونبلا ( بيرغلا ) «مهو مهد
 اسب هطعب بكري و دوس و ظاقي يذلا باحسلا رم ترهتككاو - حمرلا ىلع دقي ام ليقو ةياّرلا وهو لع

 ضع قوق هّضعب رص يذلا فيثكلا ضيبألا باحسلا ُدبّصلاو - ةرهفكم بك ارتم لكو هلثم فهركللو
 1 يرحلا ةحلم لاق هئام ةرثكو هلقتل كلذو ِرْيسلا خوطبلا هب داريف ةتسبح اذا تربص كلوق نم ًاجرد

 ©7 ضرعلاو لوطلاب انيل نم مج رامش هريبص نم ثلا جرامشلا نآك
 ٌدارملاو رارهتك الاب هفصَو كلذ لجألو دج ةنضيثك وهو عفادلا نم جراما ناخدلا_ماهغلاب دارملا (ىتمملا )

 ٌرعاشلا عرش اذنه نمو . رطملا تافلعتم عيمجب ىنأ ثيح َعَدْبَأ دقلو اهئاوصأ دوعتاب و عفادلا ُلَمُش قراوبلاب

 © اهخرش قبس دقو ّودعلا وزغل ةيرحبلا بكآرما يهو ليطاسألا فصو يف
 لثم فوج وأ كيزع ةّدش ثم ةدش هيف يذلا راخزا رحبلا ج جاومأ قشن يهو يرجت ( ىنملا) ميد

 فصو نمض يف هدوج ةرثكو همزع ةوق فص ٠ كفك دوج 8 كمارع ساب هسفنب هناك كفك دوج

 ١ ةيرحبلا بكرم

 ىلع « ينم رع » لاقي كلذك (ن) فآتو فرشاو عفترا هريغ ىلع ءيثلا َفانأ ( بيرغلا ) هعمد

 رحبلا يف اتا يراوخلا هلو » زيزملا لي رثتلا يقو قهاشلا لبجلا وهو 7 مج ٌمالعألاو -- زاجلا هجو

 چ جرصلا (4) ۷۸۹ ةساحلا (ب) هو يرتسلا )١( م5 تايلصفلا )١(

 ا2ز 4



TEةرمع ةثلاثلا ةديسقلا  

 دول وهو جاا نم سیلو ”قهاش وهو بكيس عا سیلو (؟9)
 ُدوُيُرَو خم ناق اهنف اهاقتا الو مشا تايساّرلا نم )٤۰(

 ٌديِصَم سوفتلا لإ امل سيلف +اروَج 0 لإ طلا ترم (۷)
 ےا)

 دوم هاقللا مي اجل سيلف ىلطال مرض ٌرابلا تاحداقلا نم (55)

 ( اهريع ) ىلسلل ( ح س سا س جك ) ( فلا )

 قرا يف ومن هيد لک اتیا او: ةقفالعا ليلا مالعأ نم وه لوقت وقت ةيارلا اضيأ ملسلاو « “العألاك

 رسا لوقت بارع وهف هترتس نم يرعا هيش لکو ءيثب هيف رات ال هاضنلا حتتلاب ءارعلاو -هب یدتهم

 ةقحاشلا لابجلاب اهعارش هبش (ىنملل ) © ل وخ و ءارسلاب عات دبنقا » زي زعلا لي زاتلا يفو ٠ ءارعلا نع

 يللا يسب نيا خیال العن راو رل بلك ألا جوع داملا هجو ىلع ًاعوفرم هانب اطَدَمَجو

 رحادقلا ريس ريش اهاوس ءاملا ىلع روم نم ٌُسانلا يأرام

 يف هلمجت يذلا رحألا لبجلا وه ليق اهيلع فرشم تافرع فلخ لبج مسا كيك ( بيرغلا ) «۴۹»
 لاق حئافص ابمجو هلم ةحيفصلاو ”ةقيقر ةضي رع ةراجح نامرك مح اقصلاو - ؟ةفرعب تنقو اذإ كرهظ
 ينايبذلا ةقيانلا

 ©0ديّصلاو رحافصلاب مدن نوندي مل تنذأ دق ينأ ملا حو

 ماا دولصلاو -
 يف ليطتسملا درقنملا لبجلا ًاضيأ يهو لبجلا هلق يهو فاقلا رسكب هن عج نانقلا (بيرغلا) «ء٠»

 لبجلا ضرع يف ىلا © فرح وهو ابر عمج دورو س وسا الإ نوكي الو ءامسلا

 حرت اهنأل بالكلاو عاسلاو ريطلا نم ديصلا تاذ يهو ةحراج عج حراوجلا ( بيرغلا) »١«

 ىم ديصلاو ٌديصملا ( ىتعملا ) ناسنالا ءاضعأ نم ةبستككأ ءاضعألل حراوملا هنمو مل بكت يأ ابلهال(ف)

 سيلو ثاغبلا نم ال اهحراوج نم نہنا الإ ريطلا 'لثم ارج ةعرسو حايرلاب اهعارش لر يف ىه لوقي دحاو
 رشبلا سون الإ يص اه

 رينا رجلا حالو هب ءاريالا مار حتتفأو (ف) دنزاب ع حَدق (بيرغلا) «4*»
 يف نوئمطي و ىلطلا نوبرضي مد هنمو ةالأم عمج ليقو تيل عج اهوصأ ليقو قانعالا لطلاو
 ةقحاللا ةديصقلا يفوق اهديؤي خس ىلّطلا ةياورو حضاو ( ىنملا )

 “> ل ةعرْضُم رانا مأ مهفايسأأ يداعألا لاقو

 3 FFT جج جرصلا (ه) + ةنباتلا )٤( غم نادلبلا ميسم (<) كس نآرقلا (9) چ نآرقلا (0) |



 ro) ةرصع ةثلاثلا ةديصفلا

 دوو جلا ران نم ًّش 3 جرا تمار اط تَرَ اذإ (؟9)

 يد ثتاىفازلا نہاوفأو ةقعاوص تايماملا َنئئافنأف (8)

 هديعب ديرطلا لآ نم يه امو اهُريمَس قيلثاجلا لآل بَ )€)

 دوس حالم ابل امد ا راهبلا قوف “اش اهل (25)
 ( فلتر

 ع ُديتع لذا هيف احلا طيلس هلأ ىتح رحبلا وم كاش (0)

 )ع قلا قرف عتاد

 اهدقوت توص عم رانلا رفزو ةرفذلا هنم مسالاو ايا هدم دمب هسفن جرخأ لجرلا ر وَر (بيرغلا) «4م»

 ٌجِرالاو - هتجرخأ البلا هب تمارتو 4 قيهشو رهفز اف مل رانلا ينف اوقش نيا امأف» ىلامت هلوق هئمو

 ناخد الب ران ن٣ يآ :PG نم جرام نِي ناجا اخو » ىلاعت هلوق هنمو ٍديدشلابهللا ”تاذ ةمطاسلا ٌداعشلا

 حلاو س م6 2 ةراجحلاو ُسانلا اهد وقر » ىلامت هللا لاق هريغو بطلا نم وانلا هب دوت ام دوقولاو س

 7 انج (ف) 6أ اهحجو تمرطضا ًاموحجل ( سسك )انا تسْحَجَو " ةثنؤم منهج ءامسأ نم“ ما
 طقسا راف يهو رققعاص عج قعاوصلاو س ارح هرعشا ايم ( س ) ٌرانلا تیک (بيرغلا) «44»

 ىلامت هللا لاق هقعاص وهف كلم باذنسع لكو هتكتعأ الإ .يش ىلع هت ال ديدش ردعر يف ءامسلا نم

 ديدلا نم يأ « دیدح » هلوق ( ىنعملا ) « دونو د داع ةقعاص لثم هع ةقعاص حن دذدنأ لق اوضرغأ ناف 0

 ”حضاو ىتعملا قاب و
«io»كلَ اعّران نأ ينمي سلدنألاب ةّيما ون ديرطلا ل آب ”دارملاو مورا قيلثاجلا لاب دارا (ىملا)  

 ر دي رطلاب مدج ةيمست هجو قبس دقو . هدأ مهنم وجني ال امیج قيمأ يتب و مورا

 دوس ةي أ اهب تخطلت امد اهنا ربطت ةرخازلا راحبلا قوف امنا د عم اهلعش (ىمملا) ه«غد»
 « دوسلا ةيسك الا يف .امدك هلا يف كلذ ساکمناو اهناخد عم هالا هجو ىلع رت يتلا اهلمش» لضانلا خيشلا لاقو

 هک ال » لوقت ةليتغلا ةلابذلاو ربح نم رص رند لکو تيزلا ٌظطيلسلا ( بيرغلا ) ادد

  سيقلا قرما لاقو « قرتحت يو سال هىبضن و ابا

 ١© نقلا لاب لاب طيلسلا لام بهار ٌحييباصم وأ هانس هيبضي

 هل أيهم ام رمال ةّدعلا داتسلاو مسج وأ 38 اذإ (ك) ديا دنع نم ميسا ايا أ وهو الا رضاملا”ديتعلاو

 رخآلاب اهدحأ ءاقتلا ةدش فص . ترا ةميسجلا ةليعقلا ينام اك رحبلا جاومأ لَمّشلا كلت نام ( ىنملا)

 يلج حملا (ه) 4 جل ںآرفلا (4) بك نآرقلا (+) چچ نآرقلا (۷) بالي نآرقلا (0)
 ٣٣ تاقلملا (5)



 ةرمع ةئلاثلأ ةديصقلا فول

 دوام قولا عذر : ترق اک هيام ناق ر وهو , اهنم ءامل ىرت (€۸)
- 

 دوف سراوفلا تحت ةموسم انآ ريغ اهتمت يكاذملا يو (49)
2# 

 ید 2 بالا الإ ال سلو عا حالا الإ امل سيلف )٠۰(

 عار أ 5 ت س تم
 دودقو ابمل يغ ةغلاوس تتتنا 5 ليلتلا هادوق لك ىرت (09)

 4 لم فرص سا 5 سمس سن لن © ےس 2 ص

 درلو يهو ءاَرذَع ىوش رين ةي يهو عابلا دم ةبيحر (6۲)
 9 7 ھاو 2 “۴ و هع 925

 دييبع تانفاّملا درجو لاوم اهناكح را مفَت نع نربكت (ه6)

 زاحلا نمو ةسماللا رسالا س ةرحلا ديدش يأ ناق رح وهو اق (ن) ةتولاتق ( بيرغلا) «عمه»

 نم ”ببرض لوس رك قواتلاو - © 2و >2 هت ب س تاکی تح هيلع ضاف يآ « ميعنلا ہرشاب 0

 ابلعش نول نم ج وهو جاوملا رحبلا ءام ىرت ( ىنعملا ) نارفعزلا ن نم هئازجأ لقعأ نأل ٌةرفُ هيف ملام بيطلا

 قولا خطلب بضخ دواک

«a»اهكري قانعألا لاوط هلم اهنككو ليلا لصأ ريغ املصأ نأل ليلا نم تسيلو ( ىنملا)  
 اممم تسي اهتكلو ليلا فاّصْوَأ امف يأ ”لاطبأ

 «بارشلا ىلع باحلا افط» هنمو عیقاننا يهو هر يت ئاخ حتفلاب ءالا ُباِبَح ( بيرقلا) «ه٠»

 ةبلحلا بارت ًاضرأ وهو رفاوحلاب ةدودكلا وأ ةظيلغلا ضرألا ديدكلاو -
 لاوط يه ( ىنعلا) كي ع او « وحس عج نیل كَ هلو » هنمو ف ونملا ليلتلا ( بيرغلا) «ه١»

 اهدودق لثم ًادودقو شحولا رقي قانعأ لثم ينثنت ؟ديغ ًاقانعأ اه ناك اهارت تشن اذا قانعألا

 ىوّشلاو -- رمركنآو لضفلاو يفرشلا نع عابلاب ربع ايرو نيديلا نم رد عابلا (بيرغلا) »٠۲«

 « ىوشلا لع » ل )اتي هئاوق سرفلا یوسو ءاضعألا نم لتتم ريغ ناکامو ُفارطعألاو نالجرلاو ناديلا یتنلاک

 يأ ةدراوم اتا ةمياو ديدم يهو اهنيداجع اهناعاب ( ىمملا) تلا بِي ل اذا یراق ن الف ىرو
 دقو جور 7 مل ءارذع ابتا عم تيس اذا اهل شويجلا لست يهو - ارق رين طقف تاعابلاب ةعونصم

 رق نم قبس اهف ءارذع اوکه جو انڑک د

 او . كيبع درجا ايل باو اوم اياك ل يللا فالخب اهارجت يف رابغلا ةراثإ نع لج ( ىنلا) هم
 سيتلا ءيرعا لوق نم ٌةوخأم ىنمملا اذحو سنجلا ىلا ارظن « ههامإ و ةسايلوم » لقي

 کرا ديدكلاب رابغ نأ ولا لع تاعالا ام افا سم

 +۷ تاقلملا (؟) بلع حرصلا (؟) جج حرصلا (0)



 ev رضع ةثلاثلا ةديسقلا

 م لذ 1 7 . .٠ رس

 ديسَج ٌراضْتلا ايف ةفوفم "سالم يرقبملا فوفُش نِي ا (05)

 ديِص ربانملا قوف ْتَسَقَتلا وأ رح كئارألا قوف تلمتشا اك (هه)
 1 0 2 و 1

 ديدش وهو ملا ساب ًاردَتَو طماطم وهو جوملا فک وبل (05)

 دوربَو احل ةنيتافخ اهنمو ئشاوجو ابقوف عوزد اهنف )٥۷(

 اهيعس ءىطبي رابغلا تراتأو تاحباسلا يهو ليما نم هريغ بثو اذا سرفلا اذه نأ ديري ااو حراشلا لاق

 هداهتعا دتسي الف هسفنل هلالقاو يرخلا ىلع هتوقل كلذو رابغ ر ملو اص يرجلا تقوا لا كلذ يف وه بص

 ضرألا ىلع

 ةأرملا نع بوثلا شو ”قيقرلا بوثلا وه رسكيو ٍحتتلاب نش ىج فوفتلا ( بيرغلا ) هدو 2

 .شوقنو ٌعابصأ هيف ثرخاف طسبلا نم ”ببرض يرقبعلاو - اهقلخ نم هءارو ام یاو قر ا ونش (ض)
 ديبل لوق هنمو نجلا ثيثك هنأ ب ر عضوم رقبعو

 ربع تك “نابشو لوک مهيب و مہناوخا نم داق نمو

 يرقبعو . ةيرقبع يو رقع .اواقق هتاوقو هتمنص ِةد'وَج وأ هقذح نم اوبّجعت ءيش لك هيلا اوبس مث

 يف ءاج اکو نهلاب ةي رقرقبع ليقو ييرقبع هل لاقي بيش هکر سيل يذلا هيش لكن م لياكلاو میس موقلا
 90 عيقر ءيش ىلا ربوسنم لكل ٌواَنَم 'تراصف ص طلا ”بايثلا اف شوت ةريزجلاب قي رق مجملا
 يأ « راضنلاو تبحتلا » هنمو راض هل لاقي ءيش لك نم صلاخلاو ٌصلاخلا بهذلا ٌراَضْتلاو - ؟9"فتكرفللو

 مان تيدا ريق يف نيز جنم ”ريرس يهو زكي رأ مج كثار لاو ديسجلاو - صلالتاو ليخدلا
 ١! ةضفافلا ليقو طق سست ست ل يتلا كيلا ءاسنلا نم ٌدوركلاو دي رطاو س لح وهف ی رس هيف ن کب

 08 هب لمتشا بوثلاب ٌلجرلا عفتلاو تكسو ايحتسا ار (س) مالفلا درو ةرتتسلا ٌةَرْفَحلا

 ىلع سالما هذه عم هي رحبلا كا رملا يأ يهو اه ةدّيج سالم ةشوقنملا ةغوبصلا ةبَهذما اهُراتسأ ( ىنمملا)
 رباثملا ىلع ةنكمتم ةربكتم ةلوام وأ ةنّيزملا رئارسلا ىلع 'ةيوتسم رح راوج اهتأكر لظت رحبلا حلس

 جاومألا ”ريظملا ُرحسلا طبالثك"طرامثلاو -- يام وهو ينل عمج سوبألا (بيرغلا) «هالو هده

 تیکت لاق ةد دئاز مملا "نإ ليق دقو رحبلا جوم ؛ نايلغ توص ًاضيأ طماطقلاو ر جاومألا ؟بارطضا ةطمطغلاو

 2ا راقع وجبت E نيجارأ الخ نم طياطملا نأ

 عمج نشاوجلاو - «* نقوم 0 تولا اؤَرْذاَك » ىلاعت هلوق هنمو اديدش فد (ف) هَأَرَوَو

 تيككلا (ه) ذك حرصلا (4) چ حرصلا (©) عج نادلللا مجسم (؟) ديل ارا
 ڳچ نآرفلا (۷)



 ةرصع ةئئاثثا ةديصقلا مم

 دوس يَ هاونألا هب نضل املك لدي هللا لبس يف آلأ (ه8)

 دليتع مانألا نود هل ناف دمحم نيد تززعأ نأ َوْرَع الف (ه9)
 س{

 دوخ ُدارْكاَ اح بورق ماف يداعالا ٌةوعدت كتابو )1٠(

 ٌديِع مماوملا ركَذ نم َكداعو هشرع ماشلاب ل ْنَأ هل تضع (9)
 ا

 ديرطو ناخ ةقيلط ماتو ادهم مانألا تود هل تبق (0)

 (طا عکس يل ) ملال (پ)  (ط جلال ےک س یا ام هک ( فلا )

 - هردصو هطسو ليلا نشوجو . ٌموزيملاو ٌردَصلا هبي درر حاليا نم نشوجلا ليقو عرلا وهو نشوَج
 رض اهيقت يتلا امسالم ماسقأ ةفِصَي ( ىنعملا ) “”لصألا ؛ يسراف عورّتلا نم غون وهو ناتنَح عج نيتانلعاو
 ممالتلا ديدشلا رحبلا ة و اهنع عفدتو ميظعلا جوملا

 20« نین بينلا یت وح امو » ىلامت هلوق هنمو لب (ض--س) وب حض (بيرغلا) «ه۸»
 20 ٩2 اونکلاو س هتل ٌعصاوخ هللا نئانضو

 دقامملا ديقملاو بج اولرع (ن) لجرلا ارغو جَ ل يآ اذكن م 37 رغ ال ,(بيرغلا) «ه۹»
 tb “ملو مرک يأ م ةوللاو مركلا ٌديقع ”نالفو قاثیملاو ٌةدحاملا ٌةدقامللو . دحامملاو

 لوقتف هل وعدت يأ هوعدت “ناورم آو سابعلا لآ يأ ءادعألاو » لضافلا خيشلا لاق (یعملا) »٠«

 اوترقأ دقف عم اي لوقف يداعألا كوعدت نظأ ام ىلع هلأ ولو نودحاج مون اوترقأ دقق لمع نيد نيدلا رعَأ مهللا
 « برملا يف كرامشب وعدت يأ يداعألل وعدت ةخسن يفو نيالا َترِرْعَأ كنأو

 ”لوهأ وهو ضني مهي م مثالا لأ ري نأوهو هح (ن) تلا لَ (بيرغلا) هدكودح»
 ريهز لوق هنمو « مبشر لث دق » ملاح تعضمضتو مَع بخو دق موقلل لاقيو ٠ مدملا

 “)۶تا امادقأب تلر دق نايبذو  اہشرع كلك دق فآلحألا اتکرادت

 ثيبلا يناتلاو هثرع بهذ دقق الا شرع مش اذاف كولد ةرسألاو ”ريرسلا اهدحأأ نانيعم انبه شرعللو

 ٌقَرألا وهو داسا نم ماني نأ ٌكرتي' ال يذلا ْدجسلاو - هبحاص “لذ دقق مده اذاف لظي و ناديعلاب بّصْنُي
 كباصأو ىرخأ دعب ةرع مصاوعلا ترک ذت يأ « ملا كداعو » هلوق ( ىنمملا ) “”ديرطلاو ”قيلطلاو -
 يري را لوق هوحنو « ديع اه نم هداتع بلقلاف » رعاشلا لوق نم اذهو “نزح وأ مع اهريخست ركذب
 نزح وأ ضرع وأ مه نم كداع ام لصألا يف ديملاو «نطملا ىلا نينخلاو نطولا راكذت نم ”ديع ينداعف »

 ده حرملا ) 4 نآرفلا (؟ع) ( ليلا ءاقش بحاص الو ةغللا باحصأ رثكأ هديقي مل ) طاق ناهري 0(

 ٠١۲ يررملا (5) هل حفلا )٠( ۲۹ ريهز (4)



 ,YA ةرصع ةثلاثلا ةديصقلا

 (یلا ر

 ةي ديلا لمفلاب هاب نأو هلأ ملا بأ نأ رمت 60

 دونو شاك مهنم نيدللو ةبذكمو دجاج مهنم يحولاف (16)
2 

 ل 3 2 ماهم م۴

 دوقُحو لر ل تارا كلتو رَصْيَق ءاتبأ ءاس ام مرس امو (8)
r . 55 ٤ 0 هل  

 ديت تناو يناتلا كلفحتيو مراد برق لع مهنع اودس هم (15)
 (ط س چک ) رصيق ءابأ رسام ءاسامو ( ب ) (قل) نيدلا ( فلا )

 كدحو كنأ لوقي اهلبق ام راسكتاو اهينوكسل ءاي تبلقنا اغاو ةدواعملاو دوعلا نم هنأل واو هيف ءايلا لصأو هوحنو

 دالب نم اهثك اورخسو نيمسلا ىلع اوبغ دق مورا تأل مصاوعلا رك نم ؟ مه كييصي و م ولا ىلع بضقت

 ا الو ناوم نوصح مصاو لاو ؟  ةمرقملا يف رکو قبس دقو سابع ينب فمض لا اذه هلوقي ريشي

 3 ”ودعلا نم معنقو مهمصعتف اهب نومصتمي نوململا ناك ةيكاطما اهئيصقو ةيكاطتأو بلح نيب

 ينسي هريخ « مهري » هلوقو . ًادتبم ةزمملا حتني «هلهأ ملا يأ نأ» هلوق (بارعالا) «كةودح»
 ىلع كلذ تلف لوقت لدلاو ركل تيلتتلاب مخا ( بيرغلا ) نيمغار مهلمجي يأ مم حلا لهأ ُديئات

 هنآ هللا أو اأ مرو نأ مرغ الف » ناق هلذأ (ف) هرو هنم رکی ع يأ هنن مغر ىلع ىلع وأ رر

 ےبرملاو ولر ىع دايقتالاو فاصتنالا نع زجعلاو للا يف لينتسا من ”لصألا وه اذه بارتلا وهو ماخاب ها

 مج (ن) هيلا ءاب و - درع اذا هنأ يهو لَو اذا هنأ مغر لاقي لّذلاو ملا ,جراوجلا نيب نم ألا خت
 ةوادعلا ىلع هحشك ي وطب يذلا ليقو ةوادملا طابلا ودماء حشاكلاو - «؟* "هللا نم بضشب ادب » هنمو

 (ىنعملا) لام (ض -ن) يقي رطلاو يملا نع دّنَعو هنع ليو هابأيق ءيشلا * فرعي يذلا وهودناملا د وتملاو

 ملم ال ىلع دم نيدل هرصن نم ديلا هلض ىلع ددجلاب مما وهو يملا حجرو قلا ملا وهو قا ٌلعأ دي

 نوب ذكي مسهنأل هايإ هزازعال مو ف 3 رش هل الصحي ملا نوكي ناو امركم دمع نيد نوكي نأ اوهرك ينمي

 دموع هع
 ةوادملا هل َنوررِمصُي و نيدللا نودناعي و هنوركتي و يحولاب

 نوك مرسي مل يأ نيّدلل موانع ىلع يلد اذه ( ىنا ) دحاو ىنعمي رتولاو ٌةَرَتلا ( بيرغلا ) «>0»

 اوسيل مهنأل كلذ كلذ مرسل دم نيدل نوع اوتاكو او ةيدق تارتو داقحأ لجأل كلذو نيب لغم مورا
 مهيلع دقحلا نم مهبولق يف امل ةقيقملا يف نيماسمي

 مم مورلا وزغي كّشيجو مهنع ثيمب مهنأك مهنم ًابيرق مهكلُم نوک م مولا نوزغي ال ( ىنعلا) ه«5»

 کچ نآرقلا (٭) چچچ نادللا مجسم (۷) (  ۸ ةرع س لالا لصفلا ) ةمدقئا )١(



 ةريدع ةئلاثلا ةديصقلا 5

 ديرب كنم وفملاب هءاج اذإ ٌةَركش قتسمدلا اذ سا تلقو (۷)

 ُديِعَص ةا نم هيرو ىلإ هدخ قوف ىنلا بتلا هليبقتو (8)

 ُدوِحُس وهو لوقلا هنع كيتأيو عارض يهو تكلا هنع كيجاتت (39)
 دوش روطتلا نيب ةف هظفل ”مجارتلا اهيف كين كلا اذإ )١/8(

 دوفو دوفُولا دمب نم كيتأيو “مضاوخ ”لسر َلْسلا وفقت ةيلايل )۷١(
 موق لاق ٺبإَو 0 موما الإ تقلد امو (/0)

(VY)ديه زلف انايطخ َبرَجو ةّيَم تنايق لذ ىأر نكلو  

 ةقياسلا ةديصقلا يف هلوق اذه وحنو ناوريقلا يف ملا ناك ن يح اذهو مهتما یرق هناك نع ادیب كنوك
 © بي رقت دعبلا ينو ثيعبت برقلا ين  اهبرح نبا تنأو ارج لأ مَ

 بجعتي ( ىنعملا ) هتآيرفذ عجلاو نذألا فلخ فعلا یرفزلاو -”ديربلا (بيرغلا) «۸٦و ۷د

 ر رشح ةياغ تب و کش یا نان نم
 ةثلث ىوجن نم وكي ام » ىلاعت هلوق هنو ا ىوجنلاو ةراسملا لصألا يف ةاجانملا ( ىنملا) «دح»

 ةحيضفلا نم ًاقوخ ةيفخ عملا بتاکی ناکه نا ىلا ةراشإ هيفو « شار وه الإ

 مجارقلا ًاضيأ اهعمجو ريسفتلا ةمجرتلاو رشنملا وهو ناهترت عمج مجارتلا ( بيرغلا ) »۷٠«
 ناك نيح كل هركش قتسمدلا يسن له يأ فرظلا ىلع ةبوصنم « يلايل » هلوق ( بارعالا) »۷١«

 ع + عبتي اهب نأل رمشلا يفاوق هنمو مب ونشو ارن ( ن) ہر انق ( بير غلا )انكو اذكر مألا

 م سي (ض) ىلا د َدَقَحو ةعاجلا وهو دشح مج ُدوُشُحلاَو - ©2َْيَلَو ( بيرغلا) ««۳و۷۲»
 بهذقل قبو بح جرختل و سكيت لظنحلا ٌديبطلاو - ثرْضُخ طوطخ هيف لظنحلا ُنابطُخلاو - اَُدَتَحَم

E eخيشلا لاق ( ىنمملا ) « لظنحلا بح ديبل » ساسألا يفو ل  
 ةقلقملا مولا نم اهدب كلذ نع هزجو اهتلافكب همايهالو اهب هعافتتا ةلقل هءارو يتلا شويلا تناك » لضافلا

 بجو ةّيندلا نم اهنأل ةينلاكه دنع تناكد قو ةي زسا هادأ هيلع ناهف رسألا لذ فاخ هثكن حاصلا بلطي ملو
 نم رهظي يذلاو و یا مط ی سرس يوتا تقلا يروح يا ءازخ

 ةقيقحلا يف بئاتكي تسيل اهنكلو هبئاتكي ءاخل لاتقلل ٌدعتساَو حلصلا يَ قتسمدلا نأ ةيلاتلاو ةقياسلا تايبألا

 يلج حرصلا (4) م نآرلا (+) جج حرسلا (۲) کچ مرصلا (1)

To: wm al-mostafa.com 



 4 ةرمع ةتلاثلا ةديسقلا

 لا )

 دوا جيرتسلا ماج ضمبو هيضل ماجا يدجتسي َضَرَعَو (۷)

 دوو هل لالغأ تشش اذإ الف لقا فايسأ َنَع نإف )۷٥(
 يد ن

 5 0 ةو
(VVهيي نقلا قلي اذإ ميفق اهمشنو ىعولا م اتسي موتلا يا  

(e) 

 ٌديِصَق هيف جملا ٌردصو يضقبو رغاص دي نع سلاو ا يطب (۷۷)
 ( مھ ) مويلاوأ ( حم س باس قل) مويلا ( هز (قل) هأملا ( فلا )
 ( حماس ج ) ىشعي (د) ( ؟ ) ديجي ةاقلأ قلي اذإ مم ( ج )

 هدونجو هيضن كاله هيف ناكو لو "لاتقلا هيلع ناه ةي رجلا لذ ىأر الو هءارو ىثمت ”مومح يه لب اهب هعافتنا ةلقل
 يلاتلا تيبلا هدي وي ىنعملا اذهو اذيذل ديبلا بسح اناطخ قاذ نم نأ اک

 هادجو س « لاوزلل ةمعتلا ضترع دقق » هنمو هل ًاصَرع هلعج ءيشلل ءيشلا ضترع ( بيرغلا ) «۷ء»
 هفتن لمجو ( ىنملا ) ًةّيطعلا ىودجلاو هاَوْدَج َبَلَط وأ ةجاح هلأس يأ ی ءادجتساو هادتجاو اود (ن)

 بلطي نمل تاقوألا ضعب يف ”توللاو همومه نرم جيرتسيل ءاطع هسفنل < تولا كنم بلطي ئ كاللا ضرعم يف
 ”وئاد حار هته نم ةحارتسالا

 الغ ريصتس اهناف اهكترحو اهدومت نم ”قتسمدلا اھ درج ولو لقرلا فايسأب رلابتال ( ىتملا) «۷ە»
 تش اذا ادويقو

 ( ىنعملا ) ىلاع اهيلعو ةملّسلاب ماتتساو اهي نیيس يأ اهعاوَس هتلأس ةَملَسلا هتمتسا (بيرغلا) هدم

 . حامرلا يقلي اذا اهنع ضم ملف همانم يف اهي و برحلل ؟ موقي له لوقي برملا نم عرف نم ٌبجعتي
 هلمل « ديمي »يف الا دابو تس يفرك « مف » لوقو ى رشم و ابي ام سنج نم ٦ برملا لج

 رتنع لاق نیو صكت اذا (ض) هنع ماح نم « ' ع » فيرحت

 ©0يدقم ”قيات کر ا أ ةنيألا يب نوقتي ذِإ
 رات « دص ةانقلا قلي اذا فف » بالا وأ

 ىّرجلا ( بي رغلا ) « يضقي تقي » يف ريمضلل لاملا عضوم يف « حلا حلا ردصو » هلوق ( بارعالا) هصب»

 نع رجب هاك ءازجلا نم لف يهو ةذلا هيلع اتك دق يذلا لالا نع ٌةرابع يهو ىحلك ربح عج
 قي زجلا اوم ىتح» للاعت هللا لاق اراغَصو ارْغَص (ك) رص دقو جلاد لذلاب يضارلاو نالا رِغاَصلاَو  هلتق
 يف "تومي هانمف ءاضقلا نم ناك نإ « يضقي » هلوق ( ىنمملا ) "9ديصقلاو - ح0 نورغاص مهو دي نع

 ٭ حرسلا (e) پاپ نآرقلا 222 +١ تاقلملا )١(

 كل



erةرفع ةثلاثلا ةديصقلا  

 ديمسف هلشم نم هتلبق إف لجو ىلع 66م هيدي ۷0

 ديس َرَمْعَرْلا ثيللا ضرَح الك  یغولا ىلإ كاعد نأ ابيع سا (/و)

 دونگ وهو فشلا هيلا ين "ساتم وهو هيلن نم بايو )6١(

 يمر ََفَرْشَلا َرارِغ نف اهدحو ةياونلا الإ نكت مل ناف )8١(
 با (فلا)

 ديم سوفنلل ةفِئَسَو مييلع “لكوُم بوطخلل ْمْرَع كب اذك (40)
 ( امهريع ) كوم( طا عكر (ب)) ( نط ) كلاذك ( طر كيأدك ( فلا )

 ناو هَلَجَأ ىضقو هب یف لاقي اذكو تام اذا نالف ىئضَق موق نم هدسج يف ةروسكم حلا نانس نوک لاح
 نوك لاح يف ملا لمحتي و ريمي هانمف ( ع - ح) يف ءاج اک« اضغالا نم « يضم » باوصلا ناك

 ىلع ىضغأ ليقف ملا يف لوتس مث تكس اذا «يثلا ىلع نالف ىغا مثوق نم هدسج يف ًارودكم حرا نانس
 ”لوتقم وهو "تومي و لیلذ وهو حلاصي و ةيزجلا يطع يأ هنع اوفع َكَدْصَأو َر ريص اذا اذقلا

 « هسطنل مالا يدجتسي ضترعو » قباسلا تيبلا يف لاق اكقتسمدلا سفن انهه ناب رقلا ( ىملا) «بحد

 يمس وهف هلثم نم ناب رقلا كلذ تلينت نإ رفوخ ىلع تاب رق كيلا هنن مدقي يأ

 هاربخ « ابي » هلوقو « سيل » مسا عضوم يف ةزمحلا حتنب « خلا كاعد نأ » لوت ( بارعالا ) »4«

 زيزعلا ليرغتلا يف هنمو هيلع هثح هيلع هّصَرح ( رشا ) بيج را تسيا برملا يف َكاَيِإ توعد يأ
 نوللا درو هنأ ٌدرولا ُدسألا ُثَمعَرْماو س “"نينمؤلا ضرس كفن لإ شکن الهلل ليس يف لِيَ «
  ىضغ ڈیسو لمر دیس لاقي ب بلذلا ايسلاو - مدلا رثأ نم هيلع امل ليقو

 ناك ام ىدسلا ليقو ليلا ىَدَت ىدسلاو ًاقورعم عنطصا یاس هيلا ىلدْسأ (بيرغلا) «مكومع»

 فرشملاو - هعطق اذإ ( ن ) ءيشلا َدَنَك خم ٌروفكلا دونكلاو - هرخآ يف ناك ام ىدنلاو ليلا لوأ يف

 نأ ليقو ةّيقرشلا فويسلا اهنم « ماشلا فراشم د اهمسا في تلا نم وندت ب رملا ضرأ نم ىّرق ىلإ بوسنلا
 ةتأش مقرتو هردق لش" نم كلان مك هنأ بجعلا ن نمو (ىنملا ) ماشلا فراشم ىلإ ال نيلا يف عضومل ةبستلا

 هذه تبث نو يأ طقف ةياوغلا الإ اذه مهلعف نكي مل نق كناسحاي مكي وهو هيلا نم نمو كدسحي وهو
 هلعافو مات لمف « نكت مل » هلوق . ميلمف ء هوس ىلع مهم زا ديشر وه لب كوفي سيل فيسلا هح ناف ةياوغلا

 رخآ عضوم يق ءیاہ نبا لاق کدال ىتمي انيه رفا . ىثتسلا

 رلقح عضوم ىأرو اثري هيلع ”رهدلا سان

 يضاملا تيبلا يف هنيس فصو الو «كلاذك» بارلا نوكيذأن كيو تانک أ كبانك (ىتملا) همع»

 لج حرملا () ٠ دج نآرقلا (0)

Oe 



 ديحت كنع سيل ڻأ مهعراصم ىلإ ُُهَدَر َناطوألا اوجه ادا (89)
 قلا )

 دودو مل ”سيواون كلتف مرو ٌرايدلا الإ نکی غ ْنِإَو 0

 ديمو حامرلا الإ هل سيلو دسم كرن نأ ما لَه آلأ (6)

 دوو يفتي ام ىلإ رود كلاس قرط يف ءاوس سلو (85)

 يكسو كئاڪ قالب اك كلمت مْزَع لك قلب كمع (۸۷)
 سا قال اک لع نم ہلا يف كاقلا قلي ككَلُمَو (۸۸)

 ( اهريع ) مييعرو ( قل ) مهعورد ( ح - حم س ميك ) (تفلآ)

 كلاذكو مهمقد ىلع كرم أ ةتيفكتسا يأ بوطخلل مييلع ةتلكو رع کل اذك يأ همر ع تيبلا اذه يف َفَصَو

 ضع يقو مررض ىلع بوطللا يوق زرع كل يأ « مهلع ديؤم » ىورإو سوفنلل كلم فيس
 كتدامك يأ « كبأدك » خسنلا

 يأ « مدر » هلوق لعاف هنا ىلع عفرلا عضوم يف « دیع كنع سيل نأ >هلوق ( بارعالا ) «م4 و مع»
 ضرألاب حرطلا وهو عرصلا ناكم ع عرصملا ب رغلا) مهعراصم ىلإ مدر كنم صالخلا ىلع مهتردق مدع
 برعم ىراصنلا ةربقم سوؤلانلاو سوئانلاو للا ىلع اويا غرم ١ ةبنملاو الت تيح موقلا عراصمو

 مهعراصم ىلإ مدر موتاطوأ اوقراف اذإ (ىنعملا) تيما هن هيف ليت روقنم رجح ىلع قلطي و سي واون عملاو
 كاتبيه نم اوتامل برملا ادبشي لد م رايد يف نيميقم الإ اونوكي لولو ٠ كنم صالخا ىلع مهتردق مدع
 هلوق ناك اذا اذه . وتَمَواَقُم نع هئادعأ رجعو حردملا ةبيع فص . مهل آدولو راقم كلت مّرايد تراصو

 فلل ىطارلا ىتعي وهو ءارلا سكي « مرو » خسنلا ضعي يقو هعزفأ اذإ هعار نم « مهتعرو 2

 «7"9ةدّضوُم مهيلع اهنا» زيزملا ليرختلا ينو لاو قبطلار مكمَك دصاوْلا (بيرفلا) “و مم»

 يف اهريغو _منغلا يأ لال ةراجحلا نم دس ةريظملاك تیپ ليصولاو  هقلغأو هقبطأ اذإ <بابلا َدَصْاوُأ نم
 م دیصولاب هْيَعاَرَذ ساب مہلکو » ىلاعت هلوق هنمو تيبلاو رادلا انف ًاضيأ وه لابجلاو

 هضم لوقك تلا لع انس ناک ةقرعملا هي دي رأ ناق قوف ىنمع”“ الع (بارعالا) و هلب»

 سيقلا ”ىرعالوقك نب ار ورج أب رعم ناک ةركتلا هب دی را اذاو «ٌلع نري ضي رع تحت نم قا» سرف فصو يف

 لع ني ليسلا هطحرْخَص دول يک ام ريش لقط م کی
 ىلع بلاغ كمزعو ( ىنملا) اكَلَم هلمج اذإ هكلم نم لومنم مسا تمل ( بيرغلا) وع لع لصأو

 اك ةنيفس لك ىلع ةبلاغ رحبلا وزغ يف كتنيفس كلذكو عودخلا ىل باغ عواطعا نوکی اک ت لم لک مزع
 حضوأ ناک « ٠ كَم لك مزع » لاق ولو دبملا ىلع باغ ىلوملا نوکی

 ٠١+ تافلملا (4) چ نآرقلا (*) د دش نآرفلا )+( حاحسلا )ر
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 لااا ےیل اا يا
 ديكو همك يدم فيكى ري هنود ةبئقلاو نيطبسلا ابأ تيلف (85)
 دوج هيلع تمس ام ككلمو فئات هيلع ْتْسَس ام ةككنلتو (60)

 ُدينَع وهو هنع ىرسك بذيذت يذلا رفسألا يب نم ارق كذخأو )۹١(
 ُدوُدَت فينملا نيالا نع تنَأَو هفيس بضخت كاني ىأرل اذإ (۹۳)

 ُديهَش كاذب يماع ىلع تنأر هلضف حماج تيتوأ دقل تدهش (96)

 ُدوجُو عو ذوجوم رڪ دقل | ةّيِمس كنم ثينلا يف تبل وو (85)
 س

 ةيقم تنأو ارث اوتو دقو مرشأب فتوماسلا نف كيلا (4)
 جحد 2

 ةليزم نينموملا ريمأ دنعو مدبمك نرينموملا ريمأ نإ (95)
 (انز ماگ (جز عطب ےک سان ) مرا (ةن)  (ان) تولطم ( بلا

AT 3 A19۹4 AAD»نأ لوعفم هنا ىلع ”بوصنم « َكَكَلَم» هلوق يف ىملا حتفب كلا (بارعالا)  

 رسكلاب ةماهت عمج مئاهتلا ( بيرغلا ) هيلع ”فوطعم « كدخأو » يناثلا « ككل » هلوقو « ىر » هلوقل
 ىلإ ةماهت نع عفترا ٠١ وهو دب عمج دوجُنلاَو ہت اهف لزانلاو ةّكم مسا ةماهتو زاجحلا لاش الي يهو

 رفصألا وني و -- هرهق و هيلع ههرك 1(ض) رعألا ىلع هرسقو -- ةماهت ٌروغلاو روغلا فالخ وهو قارعلا ضرأ
 ديز نب يدع لاق ءورلا كولم ليقو مورلا

 وكم مهنم قي م مورسلا كولم مارکت رفصألا ونيو

 نير نيب وأ نيرمأ نيب دورتُم يأ ةبزبذتمو ةبدبذم لجرو وه ةبدبذو كرمت ءيشلا بذبذتو --
 « 25او ىلإ آو -ةلارط ىلإ ال كلذ ني َنيَدبَذُم » زيزملا لبرغتلا يفو امهنم ردحاول هثبعح تينت ال
 هتعي رشبإ محن فيك يأ « لا يدبت فيك » هلوق (ىنمملا) درطلا وهو بذلا نم هلصأو َنيِدُمو نيدكرطُم يأ

 ممضاو ىنعملا يقاب و موترلا بقاعت فيكو دالبلا كلمت فيكو ىرخأ دسب ر
 سالا یل ءادَجُش اوبك ًاطسو مآ مك الج كلذكو » ىلاعت هلوق ىلإ رات (ىنملا) «وسد

 1 م27 دیش ْمُكَنلَع لوسا َنوكَيو
 ةداقتسلالاو صاصقلاد راو اد رقهب هلتق ليتقااب لتاقلا يملا داق أو“ روتولا (بيرغلا) و۹ هر ٤۹د

 كنأل مهل نم “اتم تنأو لب اوبيصا دقو مرمأب ومالا عددي كيا ( نما ) لتاقلا نم لا بط
 نوجري ام ىلع ةدايز كدنع لب كترصن يف يضاملا نامزلا يف كنودهسي اون اك اك ّنآلا مبعم تنأو مريمأ

 يلج حرصلا (4) مج نآرفلا (+) چچ نكرقلا (؟) | نالا )١(



 Yio ةرشع ةمارلا ةديصقلا

 4 ةرشع ةعبارلا ةديصقلا ل

 يلع نب رفمج نب میهاربال دلو يئري لاق

 دغ مق داع امر  ذرتساف ايف تلا َسَهَق (9)
 سر

 كتب ماقلت اش دب ةفان اوف یٰطعُأ امّنلإ(؟)

 ْدَعَرَو قاب ضَمْول ام َدْنَي اجزز اقاهج ءاج ةبذاڪ (؟)

 دي ليم مذ اتق مخا ني ةتينش اإ (:4)

 يتلا لوق اذح وح (ىتملا) « » ١
 5 ناک اھدوُج تیل ايف ايدل ت ام ڈر ةدبأ

 ل نام يف ت د ها يع رعب ىلعأ ا يأ تفرط « رققان يقاوف » هلوق (بارعالا) « ؟»

 كرت مث بلحم قانا نأل تقوا نم نيتلطلا نيب ام حت و و مضلاب ق قاوفلا ( بي رفلا ) ان قا رق

 باطلا دب حف نيب ام تقوا قاوقلا ليقو . « قققان قاوف ر ردف ٌدابعلا » هنمو بلح مث كِل ٌليصفلا اهعَضْارَ

 (ىنعلا) فلا امسا ةر قارفل نم عمتحا املكو « ر باح قاف دق يوت » مل هنمو عرشلا ىلع اهعبقو

 رليلق تقو يف ىارخأ ديب هذخأي الا. ديب ايش ”رهدلا يطال لوقي ليلقلا تقولا « ةقاب اوف » هلوقب دارم

 هنمو هءام ةقارا دب مجرب يذلا ليقو هيف ءام ال يذلا ”باحسلا حتقلاب ماهحاا (بيرغلا) « ۳ »

 “بقآ وهف ہءام قارأ ماھ نا شو ر زاجا نع اط

 رم وأ فص ف قالا اب باحساا جر راو س

١ e»لا ةنشنش »لوق (ىنمملا ) « شانس هيبأ نم » هض لاقي ٌةداملاَو و ةينيلا (بيرفا)  » 

 ا جس وهو و اس أ الرو« مزخأ نم رأيتم م ریا را

 لاقق هومدأف مج ىلع ًاموب اوشوف نينب لرو تاش قاع ناك« مزخأ » هل ل ]اق نيا هل
 ما

000 
 ر

 مزخأ نم اهفرعأ ةنشنش ماب ينوجارط ين 3
 ا لاجرلا داسا قلي ن

 » ٍقّيصّملا نم اصملا نا » ملوقك_ لثملاو قوقملا يف ماب اوهب اوهيشأ يأ ةداملاو ةعيبطلا ىضم اك ةنشنشلاو

 جلي دئارفلا | 5 ٠١ ٠ تايلضفلا 0 ه1 ينتلا 0



 1 ةرشم ةعبارلا ةديمقلا - دعنا
 :کلاو هستم ءاسأبلا ف كاد (نامز وجر نم باع (ه)

 فت ةدازلا يطع ام اذإو ات سيلا ردك ام اذإف )٩(

 دقو ناك نم هبت دقلو اس ناڪ نم کڏ دقلف (۷)

 يف يلمح نإ اش ام لقب هاش لل لق (۸)
 ذس هاش اذإ اس ئار ىف ءا اذإ المل ضم (9)

 ( سلا د

 ديڪو دارم نط نيب هل لني فقهتا هتوف الف )06١
 (ط ) ندص ( ىلا )

 لافيف ةعاحشلا يف امو ىسؤُبلا ٌدض ىمعنلا نأ اكءاهتلا دْض وهو ٌةّدشلا هاسأبلا (بيرغلا) ©
 منم ( ن) االف نالف دكَنو هلام لق ادکت ( س) لا کتو مؤللاو مولا کو - سالا
 فأ الإ هلم مل وأ هلأس ام

 عقي ينمي صقني ًابيط نامزلا هلمج داز لکو ذيزي بتيط ريغ نامزلا هلعج شيع لك ( ىعلا) «5»
 ادا انداَرُم فالخب رعأألا

 دلا وهو » زيزعلا ليرنتلا يفو عدلا ني دلا وه ل ااقي ةمومللا ُديدشلا ذلألا (بيرغلا) «مواب»

 يذلا وهو ره را انه ىصخلاب ٌدارمل ( ىنملا) ودل وهف ةتءوصخ منش وأ ةصخ ال ( ن ) هلو « ماما
 يأ هيف اولوقيإ ْنَأ نودي ري ام ام رهدلا يف نولوقب نسانلا عيدا لوقي # ةموصللا يدش وهو يتويح يف يُصاب

 ماصلا لا يص ينايح يف هتاف رهدلا يف نولوقي اي يلإأ ال

 مهسلا شارو  هنع هدكرج ( ن ) هيوث نم هآضتو هدمغ نم لس فيسلا ىضتن تا ( بيرغلا ) «ود
 فصاقلاو - عني الو رصي ال يأ «يرييالو شي ري ال نالف» زاحلا نمو شيا هيلع قَد 2 ىمي هيرو

 ضيقلو 'لدعلا دصقلاو و ”ےقتسم يأ“ دصاق قي رطو دصاوق عمجلاو رئاجلا * فالخ ةيمرلا وحن ي لآ ماهسلا نم

 هناكم يف هلتقف ةباصأ * مهسلا هدأ لغوتلاو طارفإلا

 ند ني هقكرف اذاف يأ « هقكف » هلوقب ا نيّدص نيب » هلوق يف فرظلا ( بارعالا) »٠٠«

 لاقي رتولا عقي ثيح مهسلا سارا “قشم وهو اوف هل لمج هقافأو مهسلا قوق ( بيرغاا )كيكو داف هل كلفنا
  اورسکنآ موقلا ةلظناو للت للفتو فيسلا ل لقنا كيني امو كناش ىلع يأ « تبت ق'رف ىلع لبق »
 كلذ مَن هب ىترو نيِدّصلا نیب هس عضة اذاف (ىنعلل) يلا نيب لا عضو لاقي قوفلا اخ رش نادصلاو

 .يطخُ ال ةبيصم هکېس نأ ينمي امهحرج يدبكو يداؤف يف ۽ ملا

 رعب نآرقلا 5



 عب ةرصع ةميارلا ةديمفلا

 ذأ نم ايف سيل ةاقو ةف ينم مِكْنَي نبأ )0١

 كانت أ يفاّرط هوا هايس نم عرصم هيف يل موي “لک لف
 لار

 يطل ال رو ةبرع اشا ام ج اأ 09

 قتاف هيلع رولا بلغ هلابرس يف عام 2 نم تام )١85(

 ( جلاس ب ) بيست ( فلا )

 سارضالاب ديدش ضع مبملاو وخر ماوه بأ أل تضع دوما لا تمجع (بيرغلا) »١5«

 رباج نب ةصيبخ لاق هلاح ترخو هّرمأ تولب نالف وع تمحو ايانثلا نود

 203 يلوا متألايف نكي أك ينتمجاعو نومألا تججاعو

 ليعر نب طقرألا لاق ماسلا هناصغأ نمو ٌءيسقلا هنم لمت ثرجش وهو لا ةدحاو يبتلاو -

 ©0نايو نب انع بهرو  هنابلپ ةو ياما دولي

 خاج وإلا ڈوألاو - هنم دشأ تيآرام يآ «هنم ةن هشأ» أر م لاقيو ًاعيس ناهلاب و ًاسوق ةعبّتلاب دارأ

 يسأب يف اديدشو يرحأ يف آيقتسم ينُدجيف يلاح يدي و يني رج ( ىلا ) جوعا دّوأتو ( س) »يلا دوأو

Y2نونا بی ر مهعرَص » لاقي يضرألا ىلع هح رط ًاعرضمو اعارَص ( فا هَر ( بيرغلا )  »-- 

 يفقس ةهج نان ةبيصم هيف ينبيِصُ الإ “موب يضع ال "لوقي فقتل انبه ءاتلا ( ىنملل ) ةميّحلا فارطلاو
 نبأ ةفارّطلاو هيلع هدامع وأ فقس .طوقسب كله رعاشلا هيئري يذلا حودمملا لَو لمل . داع وأ َمَمْيَح وأ
 ْرَدَتَق مضولا اذهب حصي ال ىنعملا اذه نككو ”بابّسيلا

 للاب ريغ بيمن ات انم نامزا جمی سيلأ ( ىنملل ) و ىنعع ہوا ( بيرغلا) هد
 لوقي نامزلا نأش ينو . رو مهني ال نيذلا برملا نم هلمج . مل الو ٌمِلظَت يأ اتم ”رتني ادحأ ْعَدَ الو
 ياللا ذقنم

NEDلعتشاف هعرد قي رب ىلع هارون بلقل ًاليوط هعّرد يف شاعو نبك ول يذلا ثاولا تام ( ىعملا )  

 ملعأ هاو يتيبلا ظنل رعاظ نم مي ام اذه . قافلا يف هلاجج َحاشل يأ

 40١ ةساخلا (4) يث حرصلا (*) +۴۲ ةساجلا (+) ٤٠+ ةساجلا )١(



 _ةرعع ةعارلا ةديملا نذل

 لاو م هاسألا ف رمت اعاد از وجرب نرم باع (ه)

 ةف دازلا َيُط ام 9 انف يلا َرَدَحح ام اذإف (5)
 قر ناک نم هبل دقو اپس ناك نم رک ذ دقف (۷)

 يف يِمْصَخ نإ ةا ام لقي هاش نل لق (۸)

 ذس ءا اذإ اس نعلار ىم ءا اذإ المت ضم (9)

 دبڪ و اوف نيدط لن هل لس قنا قوم الف (۱۰)

 (ط) نيدض ( فلا )

 لافيف ةعاجشاا يف تار سولا دض یہ يتلا نأ ا ءامتلا دض وهو ٌةّدشلا ءاسأبلا ( بيرغلا) « هد

 اَ ( ن) تالف نالف کو ہڑام لق دكت ( س) الا دكتو مؤللاو مولا ةكلاو - سأبلا
 تاقأ الإ هل مل وأ هلأس ام

CN»عقب ينمي صقتني ًابيط ن نامزلا هلعج داز لکو ديزي بتيط ريغ نامزلا هلعج شيع لک ( ىنعلا)  

 ادب ان دارم فالخب رعألا

 دل ًاوهو » زيزملا ليرغتلا يقو ددألا ني كأ دل أوه لاقي ةموصللا ديدشلا ّدلألا (بيرغلا) «۸و۷»
 يذلا وهو رَ انهع مصخاب ٌدارملا ( ىنمملا) ودل وهف ةتموصخ دش وأ ةكصح ادل ( ن ) هلو «"ماصحلا
 يأ هيف اولوقي نأ نودي ري ام رحدلا يف نولوقي سانلا عد لوقي # ةموصللا ٌديدش وهو يتويح يف ينُمصاخي

 رماصلا لالا يصح ينايح يف هاف رحدلا يف نولوقي اجت يلابأ ال

 مهسلا شا مارو -- هتع هدرح ( ن ) هبوث نم هآضنو هدمغ نم س شیسلا ىضتن دنا ( بیرغلا) » ٩«

 ذصاقناو -- عفنب الو رمي ال يأ «يديبالو شيري ال نالف» زاجلا نمو يلا هيلع قرأ يأ تس هَ هيرو

 ضيقو لدملا دصقلاو ”يقتسم يأ ةرصاق”ق قي رطو لصاوق عجلاو رئاجلا ةفالخ ةيمرلا وحن يوتسملا ماهسلا نم

 هناكم يف هلتقف ةباصأ ”مهسلا هدفا لغوتلاو طارفإلا

 نْيَدُض نيب هقكوف اذاف يأ « هتوف » هلوقب تم « نيّدص نيب » هلوق يف فرظلا ( بارعالا) »٠١«

 لاقي رتوا ا عقب ثيح مهسلا سأر قشم وهو ًاقوف هل لمج هقافأو مهسلا قوق ( بيرغلا )كو اوف هل فنا
  اورسكلا موقلا ةلظناو ملت لّثقتو فيسلا كلفنا كيش امو كناش ىلع يأ « كيب ت وف ىلع ل قا »
 كلذ دمت هب رو نيدصلا نيب هتپس م ّمْضَو اذافغ (ىنمملا) دلا نيب مهسلا عضو لاقي ل قوفلا اخر نادسعلاو

 يل ال بيصم هتيس نأ ينم امهحرج يديك يداؤف يف ميسا
TT | نارقلا {1) 



 EY ةرصع ةسارلا ةديصفلا

 ذأ نم ايف سيل ةاقو ةت ينم مج ًادبأ 09)

 تت ذأ فارع وأ ءان ني مرمم هيف يل متي لك 00
 فلآ

 يطل ال ول ابر القأ ائی جنب اتوآ 09

 قتاف هيلع رولا بلغ هلارس يف شاع ل نم تام (08)
 (مغ س ب) بحت ( تلا )

 سارضالاب ديدش ضع ميمو وخر ماوه هبط رأل ةتطضع ةوملا تج (بيرغلا) هحو»
 رباج نب ةصيبخ لاق لاح تربو هّرمأ تواب نالف دوع تمحو ايانثلا نود

 201 يلاومعا مالاي تنکي يل اک ينتمجاعو نومألا ثمجاعو

 ليعر نب طقرألا لاق ”ماهسلا هناصغأ نمو قلا هنم دخت ثرجش وهو يتلا ةدحاو ةمبتلاو -

 ©0نايو نبت انع بهرو  هنابلپ ذوا يمام دولي

 خاج وإلا ةوألاو = هنم ةدشأ ثأر ام يأ ههنم عن ةدشأ» ثيأر ام لاقي و ًاميس ناهلاب و ًاسوق ةعبّتلاب دارأ

 يسأب يف اديدشو يرعأ يف يقسم يندجيف يلاح بحي و يني ( ىنعملا ) جوعا دّوأتو ( س ) ءيٿلا وأو

 ۾ نونا بي ر مهعرَص » لاقي ِضرألا ىلع هر ط ًاعرذعتو اعر ( ف) هرس (بيرغلا) «١؟»
 يفقس هج ني اإ ةبيصم هيف ينبت لإ ”موي يضم ال ”لوقي فلا نبه هاا (ىنملا) ميلا ؛ فارطلاو

 اض ةفارطلاو هيلع هدام وأ فقس طوقسب كله ”رعاشلا هيثري يذلا حودملا َدَلَو لعل . داع أ ةميح وأ

 ْريَدَتَق عضولا اذهب حصي ال ىنعملا اذه نكلو بابا
 للاب انريغ ٌبيِصُن انآ انم نامزا ُبَسي سيلأ ( ىنملل ) تو یم روا (بيرغلا) هلع

 لوقي نامزلا نأش يفو . و ماني ال نيذلا برملا نم هلمج . ملظُم الو ملظَت يأ اتم متتت ادحأ دَ الو

 يالا ذقنم

 هرحدلا اننيب قرف كانكو اتتملأ نيب ءال علا

 درع و هلاني سيل رهدلاو 2 هفدصت يف لمني كانكو

 لمتشاف هعرد قيرب ىلع روت بلغل يول هع يف شاعو ريكو يذلا دلولا تام ( ىنملا) »٠٤«
 ملعأ هللاو تيبلا رظنل رهاظ نم مفي ام اذه . قافآلا يف هلاج َعاشل يأ

 4237١ ةساجلا (4) لب حرصلا (*) ۴٠+٠ ةساحلا (0) +ءء ةساحلا )١(



YEAةرمع ةعبارلا ةديصقلا  

 دس مل نم مانبأ يف سيل تمم هيف لبوق يس (18)

 ذقت دق حضوم ىارف ري هيلع ٌرعدلا سقان (15)
 ذلو مب هل ردقلا ىَونق هك هيلع يرجي نأ باه (۱۷)

 ملا )

 ذمألا لبق هليستْسا اإ هاير هب كلتا ملا ثييح (۸)
 دكت مل رشم بر تمر ول پنا سم بر هتلدذتفقا (۱۹) هش هر ر ي يعش ا ورە س ري م رگ

 دَرَقلا فيسلاو تاللا رمقل اك ليا تاوبص يف ادب ذإ (۲۰)

 درْطَي اعر 'ئذي امراص هل ههتادر نع رشتو (؟0)
 أل اا ُهَلْوَعَدَو  ىرولل ادال ُةَاوَعَيَو 0

 (سا س یک ) بح ( بلا )

 الق نم نيفرطلا ”ميرك يأ روب نم ًاضخس ناک اذا ابادُمو باقم لجر ( بيرغلا) «»
 رععاشلا ل اق لبو دقو هنقآو یت رفا نم سرغلا كلذكو

 °> ءاعألا يوذ يف اياقملا اناف ةوؤخ تق ٤ رکپ يف ےک

 برم برملا بأ ”رهدلا سَ ( ىنملا ) نارا - بازی (بيرغلا) و ۷و ۹۵
 نوكي نأ فاخو هب عاقيإلا ةصارف نمي رتي -اضغملاو راسلا لع هل ىاوطناف هلسن يف هدوجو ىلع ناطحق نب

 لبق كلالملا هل لّجع لب نابع غولب ىلا ُهارَخْوي ل ثيح هتدالو موي ٌذنم ردخاا هل َرمْضَأف هيلع ًايراج هنكح
 هتقو للا مي مو تل بل اذا ءينثلا ل اطعتسا لاقي . د رع ىهتنم

 عارصملا يف لوقلا كلذكو « دق أ » يف لومثلا ريض نم لاح « برت م لوق ( بارعالا) هكو»

 ارت يه لاقي كوما يف كلذ روكي ام هك أو نالو ةدللا برتلاو ل 220 دّصقأ ( بي رغلا ) يناثلا

 لانه تسيل ذإ نح وهو لاتمألا نبه بارتألا لاقق بلم هرکف « 2اا اب رعد ىلاعت هلوقو بار زا مجلاو

 مل نينس شع نبا وهو مهلا كلت هنباسأ ولو لطف نينس نسخ خيا وهو تولا ماه هلام ( ىملا) ةا

 هلوقو تي لف ضرلل ةدِش لحاف يوقل ايش يش هگو لو هنس رص يف ضر ن كله وتلا لمل . هلتقت دكت
 « داوا ل جمتسمأطخأو داك وأ أتم باصأ » ّيعشلا لوق اذه وحلو يمت الكت مل يأ « دكت لم

 ىلع اوتشن لوقت سرفلا نم سرافلا دعقم يهو ٍقوهَص عج 'تاوهصلا ( بيرغلا ) «؟؟وكاو ال

 نالا () چچ نآرقلا () اك حرصلا (4) اک حرصلا (+) هل حرصلا ()  جاسملا ع



 E ةرمع ةمبارلا ةديصقلا

 ر سلا
 ذم مت هل ليلا قيم اي۴ ؟ابش ناك اإ 9

 ازز اینیدرو (؟8)

 300 5 ركمألا ف كنم ترمه لات مأ ونجا (؟6)
a8-0 ت ر  

 ٽڪ نم ًابلق < ام رغ اس ےرم اتع الع املق ()

 (قل) دقو وجلب جر الفأ  ىدن حر ارلأ قم لكم س تيلا اده فمي (بن)  (قل) هن ليللا نعط (فلا)

 لاق يدو يهل رين ال نيرقلا طقم يأ 5 درو رف فيسو - هّزعلا ةوْهََص ىلع ىوتساو لیلا تاوهص

 علا اتعلاو 2" 2د ماو ابنيه دتشا (ن) الا تک دو کد درقلا ل لفيّصلا فيك ر يملا يواط »

 نم ددعأ اَم ًاضيأ وهو رومألا نم عقي ام لكل حلصي ام يأ « اتع هدنع لاح ركل » لوفت هل هنيه ام ام رمال

 اهلا رضاحلا ٌثيتعلاو ايه اذا اداتعو ةداتع (ك) هيلا دنع نم ربرح ةلآو ةباودو جالس

CTE gDلجرلا قمصو هتوص دتشا (س) دعرلا قمصو مهتباصأ (ف) ةقعاصلا مهتقعص ( بيرغلا )  

 مالكي فو رجه رْطَخي انقلا نامترقيث اناك ير سلا ةأرما يهو ةنيدر ىلا بولا ع رلا يتيدرلاو - هيلع يشع

 نکی ل ( ىنمللا ) هنم رام ءيش لک + نمو هلعسو حرا نمو - م نذل حامرو نذر ةْيَطَح » مهضمب

 هلوقو سكن مث ةعاس رحت د هئانق انك رح ًاييدر مشو هون مذ مايل بدأ بضم كال

 الف » ىلامت لاق كرعألا ناكف ديدشلا هرون لجأل ليللا ىلع يشف باهشلا كلذ ل يأ « ليللا قمص »

 رض » نع فرع « هل ليلا قمص » هلوق نأ يدنعو اي یوم رخو اكد لنج لجل ب و لج
 اسا يار ةيمسشللا ةرع هلوق ن ذوخأم وهو « وحن و وأ هب ليالا دقكأ » وأ « هب يللا

 ©2 اهات يحلل اس نکو ادا مث اقرأ اثم ناباهش

 رخآآ لوق اذه لتمو
 طاس وه ذإ دسب ادامر روحي هءوضو باهشلاك الإ ءرملا امو

 «ءيشلا دضخو نيب ملو هرسك اذا دملا َدََّح نم رکن َدَصَخلاَو - ايس (بيرغلا) «ه»

 يف نابلاك ًايوتسم ناك يذلا دق ترسك بوتجلا جر لها ( ىنعلا ) تخدش ُراَذلا تدضختاو ةمطق

 قوتملل باطخلاو اهئباصأ يتلا ةبيصملا نع لأسي و رةماقلا ءاوتساب هفِصَي . رسكتاف لامشلا م عر ةترسك م أ ةكبالا

 هلق ضر (س) لجرلا ديكو موتك نزلا ليقو ديدشلا نرملا ةد او دمكلا ( بيرغلا) «۲»
 نصي ( ىنمملا ) « نوللا دماككارأ يلام » لاقب هئانص ُباهذو ناوللا رت لصألا يف يهو ةدّكلا نم

 کچ ںآرقلا () حاسملا (+) جج حرصلا 0 هع درا )١(
 چ حرسلا (۷) ٤۸٤ O ةساجلا (ه)



 . _ oةريهع ةسيارلا ةديصقلا _

 ْدَرَو ناڪ يذلا هاملا دراو انفع ووا يف دابر ال 59
 . 0 عاشلا)

 ديلا ال طر وللا لمحت ةو هار َضْوَر تروا (0)
 ب

 دَسَج هيرْطإ نيكابلا مد ني هير اب قولا يف نإ (؟9)
 دسجلا حولا ةلَضَف يف ىثمو | ىمبدق هيلع يضف ْتَقْطَو (؟8)

 ها - eT و[ ٠ 8. 5 س ريع هوا مم

 ِّ ارح ناك ول كرم يف برا ةا تشاع مو (۳۷)

 (سا س جل) ًارقع ( اهريغ ) ارفع ( حم س جک ) (ب)  (سا س ی ) هاس (املا)

 ىلا ٍرَطَتلاب اننويع فتشت فتشت مل يأ اني ولق هللوم َنَرْحَأَو ال انتويع هون بجي م لوقي ابندلا نم هلقتلا ةعّرش

 يأ ينيع هنم تألف هيلا ترظنو اح نيملا الي وح لاقي . ريتوم ىلع ةنيزح انب ولق تراصو الإ ريت
 هارظنم ينبجتأ

 يف مودي ”رطم ةيلاو س هتك اسو هتيب بارق ماقأ اراوجو ةرواجم ُهَرَواَج ( بيرغلا) و ۷» ۾ 5 00 واس سسر ی 75 3

 مهوقو سبايلا لض بطر «  وو دب ءامسلا مهترطم » لاقي مد علاو قرب الو دعر الب نوكس
 تاذل م مدقم لصف قب وطارلا نأ ءاقتلا ماتو ةرّشبلا رقسنو ءاهبلاو يقنورلا ءام نم هيف نع ”ةيانك ر ؤلؤللا يف

 دربلار س بطرلا لدنلا مهلوق كنذكو ةسوبيلا دض ةب وطرلاب ينعن سيلو رك لا يف هنع بونت يهو ءاملا

 اغلا بح

 بص جیضإلاو - س او او را « كسوك» برسم رصقلا قسوملا (بير) ۵

E,٠ و  ةرفطلا ر ا ةرجخلاب  

 ًاضيأ يهو مونلل لذت يتلا ”بايثلا زاج لا نمو ءيشلا نم ةّيقبلا لطألا يف ةلّضَفلا ( بيرغلا ) »۳٠«
 نکو ٠ اتي يضنو يحورب لب طقق يدسجب هرهق ىلا تم تم ام ينأ مالكلا اذه لصاح ( ىنملا ) رخخلا

 يف دج لا ىثمو يدق هتتطوف قياسا تهبلا يف ماك امد سيكي ينا ينم د ملا اپه سفنلا دارلا نيكي نأ

CADاوردق ال ةّيقيقح اب رح ناک ل كرم م يف َنيِحلسْلا مالالا ندي اع ات موي كلذ ناک ( ىنعلل)  

 هضد ىلع نوردقي ال ديدش كرم» . موك ناکه توم م نأ ین ينمي ذرلا نم « د 3 » هلوقو همقد ىلع

 دع حملا 00



 e1 ةرسصع ةمبارلا ةديصفلا

 ولاد

 نول فما ةلابألا ىوتسف اته هيف مادقإلا كدب (©9)
 قدا

 درَتلا كيألا ىلع يكابلا حجر اك هنانرإ زارا َلاَحَتْساو (۳۴)
 ْدَجَسَف يح وهو آر نم کف ایم وھو ہار ق (؟8)
 ْدَمَسَو اط َضْرَأْلا الم ٌةعاس هنع مولا ىخارت ول (؟8)
 بطي هيف هاربا نك امل | سلا ةنمطلا هح ول (؟)

 ديرلاب “ير حبلا ب بايڪ ةجارْجَر هنود تلاطو (۴۷)

 درجن لاوط خيجآعو اهُهوُركُم قس تولو (0)
he. 2 - ٠. 656 هكر 0 5  . 

 د“ ةفايْسأو لب انقو ةيذام قلح تترصلو (؟9)
 (غ س سا - ب) تال ( ج ) (اهريغ) برسلا ( طط س سا س ےن ) (رك دس ی ) وهف ( بلا )

 ًاعاولم لح ناسنإلا نإ » هلوقي عولحلا ىلاعت للا رشفو ع جرجا شخأ علا (بیرغلا) ٣و٣ »

 تقرو اهنطب ص يتلا ةيراملا يهو ءآنيَح عج فيلا ا هم ریفدا هتم اذاو اعالج رشلا هتم اذا

 هنمو اميه اح فاهب تفاهو فيمي (س) فيه هنم لمنلاو هَ وهو اهترصاخ
 لوط الو اهتمارصق يكتشيال ٠ ةربدم ءانجم ةلبقم ءافيع

 هقلَح يف هدر اعيجرت هتوص يف مّجرو س رخل ىلا لاح نم لکو *يشلا لاحتساو -- وورش عج ةرطلاو
 نکو مادقإلا لهأ نم اوناك" (ىنملا) تتئوص ًاوقلا تجرو جست كلذكو !هئاغ يم مج ةءاصلاو

 رماوّصلا يراوجلا نيب و res قرف الف مبان ام ىلع نوربصي ال عفو عرج لهأ كرملا كلذ يف اوراص
 عجر » خسنلا ضعب ينو رحشلا ىلع يكابلا عقلا ماجا _ عيجرت لثم ًاضنخنم ميفرلا مثيتوص راصو نوطبلا

 ميطقلا ءابظلاو اطّقلا نم برسلاو « برسلا
 «لجألايخارب رارفلا تاخو ههلوقك م ددعا ةاخارم هاَخاَرَو دعابت ًايخارت هنعیخارت (بی رغلا) «ه و٤۳ »

 يف يهب ول يأ .ةعاس هنع هتاوت وي رخأت ول يأ قوتا توم موي مويا دارلا لمل ( ىنمملا ) « "7كيلو -
 نأ نکو هئايلاأ ىلا نسخا ةءادعأ براح يأ ضرألا يف ةّيطملاو نمطلا ثك ا بكل اياق انامز ايندلا

 يرتحبلا لوق هدي ۇب لوألا | قتعلاو ناعطلا ةبسانم قاثولا نم انبه دنا نوک

 2 صو ءاطع ايندلا لم كلم انيف لامآلا ققح

 يتلا بئاتكلا نم ةجارجترلاو MS — © السلا ( بيرغلا ) ومو وسع و ميو محو

 عمد يتلا () جه حرعلا (ع) يج حرملا (م) اشا () چپ ينارقلا )
 چ حرشلا (۷) ٤ حرشلا (د)



 ٌْدّضَع ريخ ىلإ تطيل دق كنم دي ريخ يف ناك رنز ريخ (:0)

 ذب نرمألا مَرْحَأ نم ذحت ل ءيرال ثيح ثلا نأ ي )4١(
 ذبألا ديت سشلا تزف رد ءيش فرشأ اجت وأ (0)
 ذدَحأ شيلا ةدج عزاب ل احجام يي جلا نا ولو (19)

 22 52 س

 ىثعألا لاق ابترثكلر يست داكت الو اهريس يف برطضت

 © ئاسا نيفاتكأ ىلع موو ةف رظاوتلا یت جار جرو
 ًةكرملا وهو جرا نم اهو مگ جرجرتي ل مك ةر ةجارجر َأرماَو بدو ءاج ءيشلا جرجرتو

 ولعي امك رع نب لاو «  ار ضر ألا تجر اذا» ىلاعت هلوق هنمو متم مزال ر هنم للا رارتهالاو

 كلذكو هب ةباتكلا دنع هتوص لا : زب رصو تص از رص "نص (ض) + يشلا رسو --ةوغترلانم هّريغو ءالا

 حاملا نم وهو لباذ مهج ٌليدلاَو س 7 ئڌاملاو 2 الاو ٍضعب ىلع اهضعبب د اذا نانسألا ريرص

 انماط يتلا ٌحامرلا هنع مف ول ( ىنعلا ) يلا دمب د ًةلوبّذو ابد ( ن) ْنْمقلاو تابنلا بدو ةقيقدلا

 برحلا تالآ ميم هنود تلاخو ًاروہقم ًامولظم هدلو تو "ھارپا بيصأ ا هتاوم هجولا ءاقلت ةميقتسم

 هلبخو ماظما! هنلاتك حودمملا نع هتدرا ءيت هذرب توما ناكو ا هنأ تايبألا لصاحو . ”لاطبألاو لويللاو

 ءيش هذري ال توملا نكتو ٌدايجلا

 فتكلا ىلا قفرملا نم وهو دعاسلا دلو .-- ةنفكلا يف ءارذلا فرط لصوم دنّرلا ( بيرغلا ) 45 »

 هب وقتنو رخآلاب قلعتم "لکو رفعج هوبأ دع ريخب و يهاربا هوبأ ای ريخج و 'قونملا رنز ریخج دارملا ( ىنملا)
 ُرَدَحلاو هّرعأ لجرلا طبض وهو مزا نم امهْدَسأو امهاوقأ هب دارملا ني رمألا ُمْرحَأ (بيرغلا) «4و4 ١١

 مارل هنمو تلا مزا لصأو مزح وذ لجر لصألاو ةزاجم مزملاب رمألا تمن نوكي افسح ىلعو هتاوف نم

 نمل يخ باوثلا رخ هب ٌلصحي يذلا ريصنا نأ الإ هيلع ردم اج قوتا اذه لكم ىلع غرَجلا ( ىنملا )

 مزحأ نم اب دي ل » هلوقو رضا امهُمْرحَأو امهلضفأو ٌريصلاو حزبا اهو ني رمألا دحأ نم هل ةابع ال

 ويلا دب الو مقرف يأ « مهل هللا ددب » لوقت قارفلا لصألا يف د بلاو . هلع اصيح دبي مل يأ « نيرمألا

 اهءاضق نم ٌقارف ال يأ يتجاح ءلضق نم

 عزان ةقانو خزان ريب و مهلا قاتشا ًاعوُر ميلا َحّرَتو هلهأ ىلا َعّراتو همصاخ هعزان ( بيرغلا ) «ة+»

 رعاشلا لاق اهاعرمو اهناطوأ ىلا تح يأ

 مثيب حرسلا (4) مپ ملا (e) ها تآرفلا () 0 ىفعألا )¥(



 Yor ةرصع ةميارلا ةديصفلا

 ( فلا ر

 ْدَقَع ناك يذلا ملا ىَرُع نم نكت مل مرح ةوزغ ىرأ ال )٤6(
 ب

 ذه تراك ام َدْنِع ودل يفق ةتسب كيلل كلم لك (0)
 ْدَمَتْسا ناك دقف بطلا ارد قرطُم لص ةد رک نإ (5) 22 0 5 8 5 5
 درز نم ايتو نع نم ةنكح هيلع مزا ذخم (۷) 8 3 2 8 50

 (طا دس ا( (م س سب س ےک ) دقملا ( فلا )

 ناطوأو لهآ ىلا سفن عور قعد يف شيملا ضف 55 ل

 ناريجب ًااريجو لأب الها اہ تلح نإ والب لكي قلت
 ق نأ يأ ادیدج هشيع َنوكي نأ دحأ بح ا ابذلا يف دجاملا ءاقب بيس ناكدجلا نأ وو ( ىبعلا)

 “يقص دلو انبه َيئرملا نأ ملعأو . ةفرشو كجم هل لصحيل اريك يصب نأ اثم دحأ هلك ّبحأ لب اًباش یت
 ادجام هنوکو رمعلا لوط ىلا هعولب يف ةدئاف الف ام موب تال دجام راصو رگ ناک راو ہن ر رعاشلا ٌدارعو

 ةورع وهف زت ةقلح نم ديلا دخوب ام لکو امنو يأ نبق زرككاو وللا نم ورمل (بيرغلا) «غ8ة»

 هلع ال ایشو ادقع نيدلا نم هسقنل دقع يأ « ؟ ٠ اه ماصقنا ال ىيثولا ةورعلاب كلسمتسا دقق » یلامت هللا لاق

nنم ةقثلاب هيف آذآ ہرعال ًاطباض ناک يأ مزملا نم قورع < لکب اكسمتسم ناک ( نعل ) یر لاو بح  

 يقوتلا ىلا الل رفسج وهو 5-5 ىلا وأ مهاربا وهو يفوتلا يآ ىا ”مجار » دفع » ي ريمضلاو هوجولا عبمج

 ةيلاتلا تايبألا نم ر رهظيس اک

 « ( Eg soةئيسلا تسلا نوری و » ىلاعت هللا لاق همفد يلا ڻالف ارد ( بير غلا 9 «

 اهب اسم اضيأ وه ناكر تولا بطخ عفد يف ةمضات اهات يهو ءارفصلا رققيق ةقيقدلا ةا ٌمالس نكت نإ ( ىنملا)

 ريماسم ٌسوؤر ريتقلاو  ةنجلا كلذكو هرتسي يأ هلماح يراوُب هنأل س'رتلا نجلا (بيرغلا) «ء۷»

 هرولاو -- اهّسفن حورتلا انبه هب دارأو « “بلوم ثريتقلا مثبشابل رض » ةيؤج نب ٌةدعاس لاق عرّتشلا قلح
 واترسلاو دئرّسلا يف نيسلا نم دب هلك كلذ يف يازلاو اهئئاص دارا ٌةدورسملا يأ ٌةدورزملا ٌعْردلا ةكترح
 هلوقو_عردلاو ةنجلاب ال رشلا فدل مزحلاب نيعتسي يأ ةكحُم اردو ةنج هضنل مزلا لمج ( ىنعلا)

 - يف هع ع

 هتيشاحو هقرط ءيش لكن م ةّمكلاو - ةرقن وأ ريدتسم «يش انبع اهب دارملا لعل ةغللا يف ةريثك ناعم هل « ةفك»

 فورم نازيلا همك هتلابح دئاصلا ةفكو هترط ميغلا ةفكو دوغ فلا ةنكو اهلتسأر عردلا ةَنكَف

 نالا (۴) چ ںآرفلا (؟) چچ نآرقلا )



Yok 

52 0 

 دمّصَو هيلإ هجنلا طبخ هلأ لإ
 1 لكل 7 میلا 2

 دمبل ىتح هقلخ یداو اند تحس هو قرتف (:9)
r?د ( 

 3 هو 6 يآ

 ديل دالا لرم هيفتكب َو امد سابلاب طق یضمو (۵۰)
e 7 . 

 دقق ةسيأآلا سلا نمو كتب رودس ضيا نمو )0١(

(A)كالا ر رسم يف  

 ت

 ذرا هللا ىلإ لاق رم لوق يف ةكملاو دمححأ ابأ اي(ه0

 للاب ىتوأ را نأ يغض ىتألا ضمب يف تنأ ولم ال (ه9)
 ْدَدَم ُكْبّصلا هركسع يف ناك ىتقلا سفن تسمح اَم اَذِإَو (ه5)

 عهد

 ذأ ب أَو تراطحق 55 تلاه ايم ةنراملا دي ول (ه٥)

 هبل راط وأ نايل یعسو اجل ىارسك غا تستک او (٥)

 (نط) (ج) |( ثكم ىع ىرحت ) تاوملا له ( لكر (ةن)  (اهريغ) هلود ( قل) ( فلا )
 ليس ساس س نا ) درا نادر (ه) ( قل ) دسألا قيش نم رظقي ام لثم ( د ) ( لك ) هيمكبو

 «"”لخنلا عوذج يف متبلصالو» رکنا نارقلا يف اک ىلع» ىنعمي «انپه» يف (ىنملا) «٩٤و ء۸

 تورت لوقي مالللاو فلألاب هلع مَع وهو يرثلا اودارأ مجسنلا برملا تقلطأأ اذاو بكوكلا مجنلاو اهيلع يأ

 طباع ايرثلاو هيلا دعاص وهف ايرّثلاب سيق اذإ هنآك اي ثلا نم ةلرنم فرشأو ارذق ىلعأ ةنكلو كلما ريرس ىلع
 “ةف رع يدنع « ىدابت » ةلك نأ ملعإ . هنع دمي ىتح هقلخ ايرثلا ليامتو هنم اند ىتح ايرثلا وحن قرتف هنم

 هربدتق هب تکه اذإ ناككاب ىترحن مطوق نم ثكم ىنعمم ىرحت هلعل
 زيزعلا لي زغتلا ينو همطق اذإ ءيشلا كتب ني درسا يهو تكي مج كلا ( برشا ) و9

 مج بيياتألاو  كتاوب فويسو ”مطاق *راص يأ لوب و كتاب ةفيسو «مانألا َناذآ شيل »
 لما ( ىنملا) دصقلاو رایت دقع نيب ام رتابنلا نمو حْشترلاو بصل نم نيبكلأ ني ام رهو وینا
 رودص تحبصأ دقو دوُسألا بل هيفتكىع اسال برحلا يف حملا لب ىضمو ُوقي « هيفتكبرو » باوّصلا

 اه امر "تترتكتو هقویس تعطقت تح ادیدش الاتق لئاق هنآ دارلاو ار حاملا بیانآو اعطت فويسلا

 ءايداع نب لولا لاق

 “> لولُف نيعراتلا عارق نم اهب قرشمو برغ لك يف انقايسأو
 مهام "تركو هئادعأ فويس تمّت ىنعملا وأ

ogoتضہن كيلا « س ف ) يشت تشهجو للا (بيرغلا) هاو هدو هوو  
 ا حرصلا (ه) + ةساحلا (4)  حرسصلا (0) چ نارفلا (۲) چچ نآرقلا (0)



 Toe ةرصع ةمبارلا ةديصفلا

 فلا

 ذيكلا ا يذلا لا ملضلا حس رسا يلع فكم يلع يف (00
 د 8 ب

 ْدَلَو مأ هنم تنأ "يزرح بأ 0 كيدوففم يأ (ه8)

 (نط) ًايزربه (د) (نظ) اا (ج) (ط) هيكي (ب) (مل) ىكبأ ( فلا)

 ىلإ عرفي يوصلك ءاكبلا ديري هناك ك لذ عم وهو هريغ ىلإ ناسنالا حرب نأ شيهجلاو . ءاکباب تلو كيلا
 نامالس نب عسيمهلا نب عبيلا نب ددا نبا وه أو هحرش قبس دق ناطحق (ىنملا) ءاكبلل ًاّيهت دقو هيبأو هما

 نب ةخباط نبا وهو رخآ ا 51 اذه دا لسن نمو '"”مالسلا هيلع ليلطلا ميهاربا نب ليممسا نب راذيق نب لمح نبا
 دي ز نب ددا وهو ريمح نم ةليبق يبأ معا ًاضيأ دداو . . روك لا دا نب ناندع نب دعم نب رازن نب رضم نب سايلا

 برع نب بحشي نب أبس نب نالهك نب بي رع نب بجشي نب ديز نب ددا ليقو ريح نب أبس نب نالهك نب

 اهدفو يف داع ةمأ هتثمب يذلا وه اذه ناهتلو داع نب ناهتل روسن رخآ مسا وهف دكرصكد بل امو "”ناطحق نب
 رف هدعب فلخ “رست كله الكر نأ ةعبس وأ تارقب عبس ءاقب نيب ناهقلرّيخ اوكله الف اه ىتستسي مرحلا ىلإ

 رصع يق كلذو ناقل تام تام املف ادي اهرخآ ناكو روسنلا ناقل راتخاف ماع ةئام هرمع نومعزي ايف رسنلاو

 ةغبانلا لاق ءارمشلا هركذ دقو نيلا كولم دحأ شئارلا ثراحلا

 “> ىلع تْخَأ يذلا هيلع ىتخأ اولمتحا الأ ىصأو ءالخ تصقأ
 لودعع سيل هنأل فرصني دبل ناسللا بحاص لاقو « دبل ىلع دبألا لاط » لتلا يفو

 هب ىادتقا هب ساتو نانالا هب ىرعتي ام ًاضيأ يهو ةوذقلا رسکیو و مضلاب وسلا (بيرغلا) «هب»

 تیکت (لوقت) یکت یم یت أو - هقاقثنال يأ هعادصتال ٌرجفلا وهو ميدّصلا هنمو هللش (ف) ُهَعَدصو
 يفوتملا مسا نأ اذه نم ربظي ( ىنملا): حرجلاو لتقلاب مهتسزهف مهنم تبصأ اذا ودملا يف تيكتو ةياكت دملا

 يلع قولا يف ربّصلا ةوسأ انل لوقي ةديصقلا هذه ناونع نم تفرع اک يلع ًاضيأ ربك ألا هدج او “لع

 توب ًاضيأ انملض باصأ ةلوأ هدج توم اندک ب اصأ يذلا بطحلاو تام اسهيلكن أل "يلع ربك لا هد هادج نم

 ارا هدلو دلو

 ءام فيمي ةّمرلا وذ لاق دسألا يزريطلا ( بيرغلا) «ه۸»

 “2د اغلا يزربملا الإ موقلا نم  هتالف يف يدهم ال اجلا فيفخ

 باوصلا لمل . يوتا دج يلع نب رف باطلا ( ىنملا ) ءيش لك نم ےس ولا ليجلا ًاضيأ وهو
 يبت ماع ومو هن نم تنأ بزب أ يبن لح يكب ہند نيا نيالا هيأ لوقي « ايزي أ

 قباسلا تيبلا حرش جار . ىنخي ال اك ميهاربا هدلو لو اذه يلع ةقيقحلا ينو لع وهو كل دلو

 ناسللا (0) +۷ ةعبالأ (4) عاتلا () مومل ةليسوب فورا طنب هللا دبع لضافلا ناويد (۷) بكج حرصلا )١(



 ةرصع ةعبارلا ةديصفلا ٦+

 چ ر

 دَسَأَو لبس دوحللا ىرث يف اقتتغاف اذ حن اذلط مص (ه9)
 قلا ) هَ

 ْذَدَو لّرَع نم برأ امنإ اهكركؤ رع هلق ةتاَرَطَخ (6)

 دج مايو ”ٌٍضَع نم ىلإ دودرع ميار نإ ۷
 . 3 “ع س 1 3

 ذرا فيوقت لم بابو  ةيجتم لثقو كنس ةلود 60
 (م س س ) عراب ( ج ) (ط س ماس ركاز لحم ( ف ) (اهريع) وف (ط) ( فلا )

 اذكه لبق ااو قدحاو ريقم يف لبشو ةلسأ كلانهف اقنتعاف “يلع رح “يلع رض (ىنعلا ) «هو»

 نيربقلا رواجتل
 5 5 8 2 2: ع

 تازمهو أ وأ رييدت نم بلقلا يف ( ض -- ن) طي ام 'طاطاو ةَرطَخنَأ ( بيرغلا) «>0

 9 حرم الز ( ض) همالكيفنالف َلَرَهو دلا ٌدض ٌلرطاَو  ناسنالا بلقب اهر يتلا هتارطخ ناطيشلا

 .Og وكلا الو ود نم انأ ام » ثيدحلا ينو «دقلا» مالك“ ةفوذحم راو هالو مللاو وللا ددلاو - ىذهو

 8 غا تاقوألا ضمب ين نب واقب رمت ت هلايخ براقألا توم تاعقاو يأ” تارطخ هذه (ىنملل)

 اهرك د يف ةدئاف الف اهل ةقيقح ةقيقح ال يتلا ءايشألا نم عون اهم
 ص

 ةدلاو - ةرثرطو رن ةضاضغ (س - ف) ءاريغو تابتلا ضَعو يعرطلا ضف (بيرغلا) هدح»
 وهو كلو نش ةادلو دلو توم ىلع َسأت ال هل وقي رغم ةةيلستو ةيزمت اذه يف ( ىنعلا ) ریردج عج

 بابشلاو ةئادحلا مايأ هُمايأو ”ىبرط هب هبايش نامزو قاب محارب

 .ةأرماو ةن لج لاقي اب او لو لجرلا بکن او بق ییہ آوا بینا (بیرغلا) «+»
 كلو ءابخي ادالوآ ل "لو ةديعس لود كل ( ىعملا) ةدرب عمج دباو دلل 0/ي فكوفملاو - م

 يوتا نبا لاق اهنم اورثك- أ دق ةرامتسا « بابشلا درب » و ةشقنم ةدرب هنت يف هنأكرضان بابش

 رباعتلا_مسيقلاو رتآتسلا نم  يدنع تنكو بابّشلا درب اي

 بابشلا يف كلضنب يلع ىلع لادا سبل ةهرب َكتنبت
 0 مه .

 «بارشلا درب نم بيطأو بارشلا دب نم ُْنَسْحَأ » لثلل يفو

 ع۷۷ بولقلا را )١( دج حرصلا (+) کپ ةياهنلا (0)



 هوب ةرمع ةميارلا ةديصفلا

 3 أ بقت لو اهم هنأ اڪ ثار تو قو 60

 دَعَا شيلا و هايمتلا تماد ات تمد اذإ 01 یاو 2(

 فل موي نم دأب هزاع اشنا ال ْمايَألا يهو ()

 و باه لرب وق تَيف وع بوطُخ نم قاسم ول )0

 س فلا ر

 ْدَّصر ليللا ىلع ليلا بكوك انس ةو يت (۷)

 ذرت حولا اذإ ينألا نمت ا تلاع يف هَرفْنُم وأ كنت ۸)

 ( قل) صرألا (ى) ( قا) ىميرت ( بلا )

gegeةع ول تيقم لبق ٠ ألا اقل اهرسكو ماللا حت نب ةوقألا ( بيرغلا )  

 -_ وقلت وف يق دقو تملا يبناج دحأ ىلا قّدّشلا هنم جري ةجولا بيس باد حتشابا ٌةوقللاو . اهقادشأ

 نم فرش ام وهو دج عمج ٌُدْجّتلاو - ضرألا هجو ىلع طسبنلا ليلا يهو ريض عج بالا

 مفتراو ضرألا

«YYهیتر وهو ايا اترا « لاقي ًاهالع د املا ًايتراو هيلع -فرشأ لبج ىلع اب يت! (بيرغلا )  

 « يبترَت » هلوق ( ىنملا ) آبار هل لاقي هيف ففي يذلا يزابلا ناكمو ةّبق“مْلا لاو « وسلا فاع

 کرک اهتأك دئاّصلا فوخ نم عاش لاج ٌةوقللا كلت ولعت لوق رعشلا ةرورضل اي ةزمها لعج برت هلصأ

 ليلا تداوح نم هّسفن سرح ليللا

 رجلا قلاخلاو  اهُدَلَو لاو رفغلا ”تاذ لوعولا نأ و ةيوألا رفا (بيرغلا) هدمه

 «قلاح نم يضن حرطأ نأ مَ » ثيدحلا ينو لح هنأك تان مدع عم الإ نوكي الو فينا

 ربك آلا شقرلا لوق اذه وحن ( ىنا )
E 

 ني 0

 ان
 .ع 20

 ممعألا ملزما هموي نم

 بح ءامسلا ٺود فرب وأ يام نم رتاغذاب يف
1 2 

 معآ نيكنملا ليوط هق وفو قاونألا ضي هنود نم

 © لحق هدايأ نع لر قسسح ثداوسملا بير هلاقف

 فحق

 ء۸۷ تايلصفملا (5) ميج ةيابثا )١(



 ةرصع ةعبارلا ةديصقلا مك

 ْدَسَأَو لبش دوحللا ىرث يف قتعاف اذ حم اذه مص (09)
 (تقلا )

 ذَدَو لر نم برأ امنإ اهكرْكؤ ٠ نع هلق ةتاَرطَخ 0)

 دج مايو ضم نمر ىلإ دود ممابا تإ ۷
 ج پا

 روا 5 #2 و ”ea . هلا

 ذَرْبْلا فيوفت لشم ةبابشو جنم لْكَفَو تكلس ةلود 60)

 (م س سن ) عراب ( ج ) ( لمع دس م س رک ) لج ( بز (اهريع ) ومل (ط) ( بلا )

 اذكه ليق ااو ةدحاو قربقم يف لبشو لسأ كلانهف اقنتعاف يلع رح ”يلع هيض د ( ىنملا) «ه۹»

 نيريقلا رواجتل

 تازو نأ وأ ردت نم بلقلا يف ( ض -- ن) * مخي ام رطالتاو ةرطخلا (بيرغلا) «ء»

 حرم الرع ( ض ) همالكي ف نالف رهو دج جلا دض ٌلرْلاو  ناسنالا بلقب اهر يتلا هتارطخ ناطيشلا
 مك ينم ُدَّدلا الو ود نم نأ ام » ثيدحلا يفو «رلا» مالك ةفوذحم واو همالو للا وبلا لاو - ىذهو

 امرك نع نشف تاقوألا ضب ياندا ار تالايخ براقألا توم تامقاو يأ“ تارطخ هذه ( ىنملا )

 اهركذ يف ةدئاف الف اه ةقيقح ال يتلا ءايشألا نم عون اسأل

 داو س ورطو رض ةضاضغ (س ف) هوغو ابتلا ضو يرطلا ضف هلا (بيرغلا) 65

 وهو كلو نأ دلو دلو توم ىلع سأت ال هل ٌلوقي رفح ةيلستو ةيزعت اذه يف ( ینملا) ریدج ممج
 بابّشلاو رقئادحلا ٌمايأ هُماَيأو ”يرط هبابش نامزو قاب ميهاربا

 ةأرماو بونم لج لاقي بيغ امو لو لجرلا بج أو بت بني ىب آوا بأ ( بيرغلا) هدد
 كلو ءابخي ةدالوأ ل ل و ةديعس لود كل ( ىنمملا ) ةدرب مج دّرلاو فوفو بحلم

 يوتا نیا لق اهنم وفك. دق ڈراما « بابتا دب » و ةشقنم درب هت يف هكر شان بابش

 رباغرلا _متقلاو تاتسحلا نم يدنع تنكو بابشلا درب اأ

 بابشلا يف كلضني يلع ىلع لادا سبل ةر كتنبت

 229 بارشلا ورب نم بيطأو بارشلا داب نم نّسحأ » لثلا يفو

 ع۷۷ بولقلا راع (+) ج حرصلا (۲) آپ ةياهللا (0)



 rov ةرصع ةميارلا ةديسقلا

 3 أ شن مو اهم هنأ ابلكح كارب تڏو ىّتقو 050

 دَعَا ٌئشسلاو اللا تماد ان َتْسُد اذإ تنأ ىلاو (6)
٠. A ىلإ عر 75 a 2 (6 ذنشل موي نم ذاب مزال اما ال ُماَيألا يهو 

rعم 5 مل س 2  

 ديو باضه نيب 5 تيفو بوطُح نم قام ول (5)
 ب2 ىلا )

 ْدَّصر ليللا ىلع ليلا بكوك انتج ةيوصرم ييترت )٩۷(
 ْدَرَش حولا اذإ سنألا نمت قلاع يف "رف وأ كلت "4)

 ( قل ) ضرألا ( ان ) ( قا) ىعرت ( ملا)

 حر ةتسي ةا تيس ليق . ىقنألا باقثلا اهرسكو ماللا حتت + ةوقألا ( بيرغلا ) «ةكوكةهوكةوك#ا»»

 - قت وف يت دقو قثعلا يناج دحأ ىلا قش هنم جَو ةجولا بصب هاد حتنلاب ٌةوقلاو . اهتاَدْعَأ

 نم ةفرشأ ام وهو رج عج حلاو س ضرألا هجو ىلع طلا للا يهو قبضه عج بام

 حقتراو ضرألا

«YD»ىتري وهو عافياا اترا » لاقي , امالع أبرم ًايتراو هيلع ”فرشأ لبج ىلع تا ( بيرغلا ) * 

 « ير » هلوق ( ىنملا ) 3 نم هل لاقي هيف فقي يذلا يزابلا نامو ةيقارملا ٌةأب'رملاو « دملا ةفاحم

 كرك اهن اک دئاّصلا فوخ نم ة عاش لاح ٌةوقللا كلت ولعت ٌلوقي رعشلا ةرورضأ .اي ةزمملا لمج برت هلصأ

 ليلا ثداوح نم هّسفن سرح ليللا

 هلبجلا قلاكلاو  اُدَلَو ”غلاو رفغلا تاذ لوعولا نأ يهو يول هرقل (بيرغلا) «دم»

 م29 قلاح نم يبضن حرطأ نأ ُتْسَمبَف » ثيدملا يفو لح هنآك تابن مدع عم الإ نوكي الو فيلا

 ربك آلا شقرلا لوق اذه وح ( ىنملا )
 هع سو ر ي ا

 'صغألا ملزما هموي نم اجتل ايجان يح ناك و

 ءامسلا تود ضاري وأ ةيامت نم رتاخذاب يف

 0 تأ نييكتلا ليوط هق وفو قاوثألا ضب هنود نم

 یش هدا نع لز عح ثداوحلا بير هلاغف

(AY) 

 )١( تايلضفلا (2) بيس ةيابتلا 4۸۷



YeAةرصع ةعارلا ةديسقلا  

 ذأ وأ ايي سيما رواج اذإ تاراوأ سذ يف يعف (5)
 دمم تلقلا الو ةوروم هالا الو دوبعم ُلزانلا ال تيَح )۷١(

 علا

 دقو لمر هاقثا س ةناَمذأ ةو وأ كلت (۷۷)

 ( ۴ ) تلقرأ ( م س عي س سو س دک ) تلر فاس قل) تلبأ ( فلا )

 رايد يف ءاضيبلا جملا دنع راجح اب نالبج يب ألا سدقو دوسلا رق (بيرغلا) «۷ءو چ »

 ىلع ةزمملا ميدقتي جَراَوأ ٌسْدَق دیرد 5 لاقو . ةرآ سدقي اضيأ فرس و ةا ج دوسألا لباقي و هني

 تشل 3 دحأ ةوزغ هدنع تناك يذلا للا مسا ًامم هينا هلوأ ضب دخ  ؟ كيب ٩2 اولا

 يف ةر لك كلذكو . /ليسلا بّسصنا اذا مالا اهيف قنس ةيلصلا رضرألا يفو ةرخصلا يف رمل فلاب

 ءال وهو لَو تحن وقع قب رطلا ءام كلي رحاب و حتفلاب شاو لاو -- نيملا تلق ندب وأ ضرأ

 يأ دوشم امو اراجع ءاملا ىلع تقلطأ مث رطملا ءام اهيف عج ةرفح ل اصألا يف دقلا ليقو هل ةّدام ال ليلقلا

 هنم دخت مظع رج ةغللا يف فورمم وه يذلا سيلا ( ىملا) هلقأ لإ دقنو يف ىتح سانلا هيلع رثكأ

 دسألا ىتمع ساما فيفخت هلمل مضوما اذهب حصي ال ىنمملا اذهو لحترلا سيلا برعلا لاق تح لاحترلا

 ريدتق نزولا ةءاقتسال « تاراوأ 2 يف فلألا ةداي زو فب ر هيف عو دق تیبا اذه نأ يدنع . بئذلا وأ

 لامجلا ناولأ ىلع يهو ليق . َلابجلا نكست ةرْبَغ اهف دج اهولعي صيب ءابظ مدل (بیرغلا) «۷ا»

 لوقي ثيح ةنامدا ةّمَلا يذ رمش يف ءاج دقو ِهاَمْدَأ ةيبظ لاقب

 © ةيلاجألا ايب رت ل ةنامدأ  ًالّصأ تضرعأ ام كرل لوقأ

 ةمطقلا يهو رصقلاب امت مج ءاقنالاو - ٌةرمتلا ةمدألاو ناصمخو ةناصخ لثم نامذأو ةنامذأ ليقو
 نم دمت ام وهو ودفع مج دكر نيعلا حتتب ؛ دَقَملاو س نايّقَتو ناوقت اهو "هب دؤدحم داقنت يتلا لمرلا نم

 هانعم «تديْنَأ» هلوق ( ىنعملا ) دمع حلاو ڈاکو لخنلاو رجشلا زيثكلا نانا نيملا مضي ةد ةدتنلاو مرتو لمزا

 حش يفروكذلا ةمرلا يذ رعش ت تفرع اكر شلا ةرورضل ريمضلا فذ اَب رو اهتجرخأ يأ ښا

 ةببظلا وأ هرقل وأ ٌةوفللا اهنم تسل مايألا هذه بوطخ نم كح َمِلَس ول لوقي تيبلا اذه يف «ةنامدألا »

 ابمطق اذا ةا قرأ ني « لق » باوصلا نوكي نأ نكي و اهتابنو اهئالكب لامرلا يف ترم ةنامدألا

 تلم ليقو بطتلاب ءالا نع تأزتجا اذا ٌليإلا ِتّلبَأ لاقي نبه ًاحيحس ىنمم ديفي الف « تلبا » ةياور اأو
 تشحوت ليقو عار اعم سیلو تباغو

 ناسا (*) د حرسلا »222 چچ نادلبلا مجسمو جاتلا )۷(



 e ةرمهع ةعبارلا ةديصقلا

 8 لا :٠ تاد نم ءاصللا فلآ الو هءاَمَِب لالا ضفتت (/0

 2 هيفا اذإ هىجَقلا درب ِكنع نم اناج یرقتت (۷۴)
 ْدَمَوْلا باد اذإ درا يدترت دام كارأ للي يف يهو (/5)

 ةفرط لاق همس رجشلا نم رولا ضن هيلع ام قيل هكترح رجشلا ضقت (بيرغا) «۷۲»

 “جرب زو لۇ يلمع رهاظُم نداش ولأ ضن ىاوحا يلا ينو
 هغلأو يريعلا هل ليق راهنألا اش ىلع بَ ب اذاف يتربلا ٌردّسيلا ليقو . ًايذع ناك امرْدّسسلا نم ٌلاّضلاو

 قشمدو ماشلا جاح قي رطىلعىرقلا يداوو ماشلا نيب ماشاا فارطأ يف ةديلب دملاو حتفلاب ءاهتو -ءايلانع ةبلقنم

 فلألاب ءامتلاو يدوييلا ءاهت اهل لاقي كلذلف اهيلع فرْشُم يدوهلا ءايداع نب لؤمسلا نصح درفلا قليألاو
 فورم ءانْهدلاب دلب ءاصلقتاو _ “لاضملا لاو ابف لضي رفاسملا نأل هب تيعم امف ءام ال يتلا القا ماللاو
 ةمرلا وذ لاق هبف ءام ال مايأ ةثلث ةريسم م يب دالب نم عضوم ءاتهدلاو

 ارو اهناريص نم نسحأ نهو َةَروْصَأ ءاصلَخلا رقب نرم نهب
 تراص اذا ادرج ( س) ُضرألا تد رج دقو ردصم رجلاو - نيع اق ةيدابلاب ضر ءاصلللا ليقو

 هر كرو ءامتب لاضلا يحن( ىنملا ) درجلا تاذ ضرأ نم يأ درجلا تاذ نم هلوقو “تابنلا نع ةدرحنم
 1 1 بيش تابنلا نم اهيف سيل ينلا ةيدابلا بحت الو

 لاقي اهترمأو اًطاح رظني ٍضرأ ىلا ضر نم جرخي اهعبنت اهارقتساو ةالبلا ىترقت (بيرغلا) «

 قئاع يبا نب ةّيهأ لاق هعبتي يأ « هورقب و ًاليبس يرتقي و هلوقب الف يرتقي الا «

 2صاخم نداشب السلا ورق ةي و 1 للاب لرم وأ

 سس فت اهيف كاع ةلمرو "وي رط هيف نكي مف ترا دمت يأ َككتو أ اک وخ (ن) لما كتع نم كناملاو >3

 ويحي نأ الإ اهيف يشملا ىلع ريمبلا ردقي ال
 دراو - ُكلئارأو كلر عجاوةكأ آرأ ةدحاولا هنابضقب كابس ضملا نم ثرجش ٌكلارألا (بيرغلا) «۷ء»

 ةمرلا وذ لاق را ةديدش يأ ةباّوذ ةرح اهو اهرح دتشا سمشلا باذو -- هجيضن ليقو كارألا مَ نم ّضَْفلا

 ©0لبسم هيرصلا عوبرم نانفآب  اهتارقص يقتا سشلا تباذ اذا ٠
 كارألا نم ةي ةرجش لظ ىلا تأجتلا رل ا عشا اذا ( ىنمملا ) راهنلا وأ ليللا رح هش ةكرحع دمولاو

 اهيلع اهءادر سبلت اهنأك ةضغلا اهراغأب رتتست

 ساسألا (4) جج نادلبلا ميسم (*) وكي نادلللا مجسم (؟) ٤٤١ تاقلمملا )١(
 تامللا (0) سخ ةدام ىف ثناللا (ءرز



 ةرسع ةميأراأ ةديصفلا ۰

 م ألا ىلإ اقر دم اك فوخ ىلع ٌةاوُطْمَل يو (1/5)

 درسا اَدَقِع ءار تمطق اتي اسمييع ْنلَّطلا مقي 000

 ذاك ي هلالظأ تتتو نيو رغ ای (۷۷)
(VA)ُْنَقَو حال اذإ ىئرمّشلك وهو هتحفص لع ثليألا ينس  

 مل ام غ وعو هدم ةف هلاطلأ ام إف )۷۹(
١ 
١ 

1 

 ( قل ) ترث ( ىلا )

 رعاشلا لوق هنمو هنم لانني رجشلا ىلا لاي هسأر عقرب ل طاع يظو وانت ءيشاا اطع (بيرغلا) «۷ه»

 اسا هنم دخلا ىرت رایی ااف اذا ريربلا وتو
 ےس رار

 هوخ فمي . قيا ىلا هي ك نوح أقر فاع اک ةتناخ يهو اها ل وانتو سر اقرااو

av»ت ( ىنملا) « رد باو اين مل ناف » ىلاعت هللا لاق فيصلا طلا طلا برا  

 هش تسطتلا مث ًالوأ ةقرفتم اهُرَرُذ تناك ءارذع .ةيراج نقع اپن اک اھت رفت دعب مظتنتف اهيلع رطل تارطق

 ةمظتنم ررذب اهيلع اهءاظتناو دحاو دعب ًادحاو اهعوقو دعب و ة رةقارفتم رودي ةيبظأأ ىلع اهعوقو لبق رطملا تارطق

AVAوأ هلو وأ ماتلا لقب هذخأي يذلا حرفك نيالا - 2 (بيرغلا)  
 353 كسر و دلا حتتلاب كنو هيلا تتش ء  'يثلا ىلا ءيٿلا دوو -نآتنسوو رسو وهف ًانَسوْنِسَو نم سالا

 ر ورقلاو يلا داو معانلا تابتلاو هرقلاو ىدتلاو ىرّتلا كي رحتلاب ُداَتلاو س ناتابن ربلا كنسي نجلا

 ًاضيأ وهو روبعلاب بقلب و ةّيئاعلايرمشلا هل لاقي و رحلا ةّداش يف هعواطو ءازوجلا يف لطي يذلا بكَركلا یارمشلاو

 )ماو ليس ات اه نايزا نأ رت برملا املا ىرمشلا هلل لاقي و عارذلا ين ب رخآ کرک

 نيب و ةيشحولا ةرقيلا كالت قت رت (ینملا) لاو - افرع اضيأ وهو اهنع لاسو ىذدان (ن)ةلاضلا < دشنو س

 فطمنت يردن تابن ىلا ةقالطظأ َدَنْسسَأ دقو مونلا لق هدخأ دق “لغم وهو اهْدَلَو يأ اش ابعاد يأ اهنيع

 هدجت مل اذاف تقلا ىلع واي نيح ىلرمِدلاكه شايب لمي ضيبأ ُهُدْلِجو ةكيألا ناصغأ هراسج ةحنص ىلع

 صربالا نيديبع لوق نم فوخأم اذهو ايدي نيب اهدلو عم اهي . اهدقفتي ال سلا دخ وهو هدفت ةعاس هّمأ

 رقرف أ ةرخ ةابع لثك  ةلفط عمادلل ءاروع يه ْذِإَو

 لاپ حرصلا (4) مكس نآرقلا (+) دج حرصلا () جالا 0١
 كل حرصلا (5) ا حرعلا ()



 دبتُم يفتح قوف هيدي اوطنم قرح هتاف (۸۰)

 ذج فصنلاو هنم ةفصن عاطف اهامْلَخ ترس ةاتفڪ )4١(
 ةه ام اولك َّففقلا أر هؤطو ةفيفخ ا مأ كلت 860 .٠ ت 4 5 س ٤ ع
 057 7 م .٠ ےہ ر 0

 ديمو كش هم هيوم يف هتان ت برش (85)
 د ملط يف جوملا «عاقدناك  هفاطغأ يف ينل ىر )۸٥(

eR ao TIها ل ا ر سرر“  
 دشلو یخار يحف “تارت وم ىرثلا يف ىبق تفطصا اماثم (85)

 دقرغو كارا ىلا هب يراد ىحضلاب لئا ا تبت هب یعارت

 ر قر لکی دیا ايلع ي 155 اهيعبصن اهناري يف هلسجتو
 قرح تءاخ » هنمو قر رح وهف ءايح أ فوخ نم شع رح (س) قرخ (بيرغلا) و

 9 ًاضيأ قرَحااو َناريطلا رحلتي لف رئاطلا اذكو ضوملا نع جىق شه هد لاَرَعلا ق رخو « -ايخلا ن

 د () لوطا قو ارتش جوا ل بق نو لاطتساو تلا نم غل متلو "لاو

 را ٍضرأل تّديتلاو -- همون يف ىتثتو ىتحا دقو فقم لاك اي وطنم ناک ل مقو فقح يف بر

 (ىنعلا) نلجأ يف برملا هاسن امسيلت ريميل راويك طف نم ةيلح ُلاَكْلَحلاو - عیب اهب قرصلو تعبت
 قاق هيلع اه وصل امتأك مهجتم ل امر قوف' هيديب متم مايقلا نع جمي شوه وهو هاي اهدقنت دمي هتدجوف

 هب 'ترفظ نيح اهتررسمل كلذو ان اذكو اذك اصور

 00و - تالا بورض ميج مصعب هب معو فيطللا ضيبألا ةّيلا لا (بيرغلا) همع»

 هيآينإ ةيح وأ ءابظلا نم ٌةَناَمدألا يأ كلت ( ىنلا) 20 ٍيضوَألا نم عقترا ام مقلاب لاو -

 مون الب راس هليل لوط قب وأ كلذ نع لي الو رتاقالا نم هسفن ظفحيل مقترملا مضولا ولي ”فيفخ
 ماللا نع ضوء اه زات كلذ ونو ةيللاو ٌروبتزلا اهب غدلي ريالا رقبتك ةمحلا (بيرغلا) « ميس

 قيحلا سس -- اهتواوَسو اهتادش رها نم اًيمُشلاو هللدش ولا ة ةو قلو يح و 3 رجس اهلصأ نل ةفوذحلا

 هلثف داجأ اذا ( ن ) َلْبَحلا دسم نم لفلا مک روفضم بح لطألا يف وهو هقطامم نم ىوتلا ام
 ٍضمب ىلع اهّضمب اهتطاعم فل و ىرخألا ىلا اهادحإ یت ربا “قي وهو ةّتليل يضم ( ىلا )

 نمو ناسثالا نم رهظلا طسو الّصلاو م ةّيعاب رلا فلخ سلا بالا (بيرغلا) و۸ و

 چ حرسلا 5-5 ٠ دي حرصلا (0) ۷۸ سربالا نب ديبع 0(



 ةرهع ةعبارلا ةديصقلا ١ -_- ذكي

 ذَرفأو ةع ةاسآلا ةرط بشأ ليف ُراَبِج وأ كاف 0

 درم ْذإ ايف لبالا تلم هبا ضرأ ييڙڪ لزا 0)
 لح ول رلي ناک ني ني ڙيڪألا ي نكلو اڌ )۸٩(

 دم هالا يبو يرو جيصإ يذ نم 0 وللا (6)

Gi (4۱)دیت تار ال اتا رغ ىذا ساک نم عش  

 اذا لجرلا دام لاقي بارطضالاو كرحتلا ىنمم ءايلا نوكسب ُدْيلا هلصأو رعشلا ةرورضل ُدَيَلاو - عب رأيذ لك
 رحبلا مو - ًاطعب عب عقد جول عفدناو س كلذ وحنو رحب بوكر وأ ركس نم نايشع وأ اود هباصأ

 اهَرتَو دش وأ ارو اه لمج سوقا َرماوُأَو س سوف مج يبقا  هريغ هدَمو رکو الم دان (ن) ٍرهنلاو
 خحضاو لوألا تيبلا ( ىلا ) ََُذج فالخ هتقان مامز ىَحْرَأَو ةَدقُملا ىخْرَأ لاقي وخد اج هارو -

 اهارت يأ راخزإلا رحسلا يف جوملا عا عافدناك ًاعاقدتا هقاطعأ يف ةبايطلاو مظلل ىرت 54 ني ريخألا نيتيبلا ینعمو

 ةنيل ىرثلا ىلع ةفوفصم ساوقأ لش» هدسَج فاطعأ يأ يهو رحبلا یف الا جتك ايف جتومتي لظلاب ةؤلمم

 ىرخأ اهم ذج و ةران اهي

 رحشلا لّيغت هنم لاقي سيملاو ة ةة ًالاكميف رقت فعلا رينكلا * ا رجلا لفل (بيرغلا) ه«مهوح»

 نونُجلاو نجلا كيرحتلاب ُلَمَحلاو نجم (س) ٌلجرلا لبو باطلا هّسم لاقي نجلا لباطاو -؟شالاو-
 1 1 1 لبلملا لاق

 اوئنت دق نجلا ىصنأل اركب لثقأ اک نیلباطا ترج لتقا تنك ول
 دي رع ناطیت هنمو هلاثمأ لح زواجو ىسعو اتع لجرلا دثرعو س

 عيني هنأل كلذب اوم ٠ ”ةسابت لاو نيلا كلم نم بقل « ل لا » نودب د ميت ( بيرغلا) ۰ ودل

 بسنلا ةدارال ةعباشلا يف ءاطا اودازو هتريس لثم ىلع هل ابات مكر نات م ذحاو لَم الك انسب مهظعب

 كولم نم كَم رحبصإ وذو - «ةديصأ عج كيلاو - »° "يت موق مأ يح مَ » زيزعلا لب لا ينو

 هيف نيب لج ليسا نيرو -- حبصإ يذ ىلإ بوسنلا ًاموسلا وجو ”يحبصإ هنمو ورمل ةعبابت دحأ وهو ريج

 عمو أنس نب ری ن ورمع نب ثراخلا دلو نم وهو لبخلا كلذ ىلإ بسن كلم نيعر وذو نصح

 ناندع نب دعم وهو برملا وبأ

 هيرک اَنِئَخ راص هس ماعلا حب و . امیہ هَدَعَو هيي ل ماطلا لجرا حش ب ( بيرغلا ) ا«

 اك حرصلا (4) لج نآرفلا (+) ٠ ںاللا )حرفت 0



 ۹ ةرمع ةعارلا ةديصقلا

 ْذَدَص رشم نم شا تانبو الهم ينبت جالدإلا يف نم (90)

 دخت سبع امهر انيلالو ةنعاظ ةقيفف است نإ ۳
00 7 . 0 0 0 0 

 جا سل ام وهو هيغتبا يدلي يامر سر يتاف (95)

 اذهو . وب رش نمانل دب ال يأ هنم ادب” دج ال اأ الإ الإ تولا ساكن م برش نأ ةركك انک ( ینملا )معلا
 هل دجأ مل نككو ین ال اک افطار يناملا نأ نم وهو ثويلجرم لضافلا مألاعا ”رطاخ هب حم اتم ىنعلا

 يلع ثيدح هنمو . هب درفنا اذإ . « ةفكب دبتسا » نواوقي مهنأ وه اهيف ءاج يذلاو ةغللا بتك يف ةدهاش

 ملف هيلع بلع نالفب هرمألا فيتساو م« 97 انيلع متددبتساف . تح رمألا اذه يف انل نأ یر انك هنع هللا يضر

 لّئاتت . همي نأ زق

 بنرشثلا لوأ لهنلاو يعارلا يف لالا هدرت دام نيع ُلهلاَو - ۳ الدالا (بيرغلا ) «۹۳ و هيد
 ةيناثلا قس مث نطملا ىلإ دَر درولا لوأ يف تت لبالا نأل « يت دب 5ع قس » لاقي هي للا

 دعب لَو كلذ اوب ردصتو اهدارو موي برشت نأ وهو لبالا ءال نم رسكلأب ُضْسِئاو س ىلع لا ىلإ درت

 سنع « انت نإ »او س ع سيتا كلذو عبارلا مويلا د رتو ردصلا موي ىوس مايأ ثالث ىعرملا يف ويلا كلذ

 "ويف ةَ وأ رةش اهضايي لاج ضبا ٌلبالا لاو - « "تع لمس نإ » ىمجوهو « ال نإ »
 نب رفاسُم موق لمم ايندلا يف الم ( ىم ا) عشا 5 ًانادَحَوو ادو دي رعبا َدَحَوو -لبإلا مارک يه لاقيو

 لو رمل اهتم انبلط ليللا رخ يف انريصو انس نم ةليوط ةفاسم ًانعطق اذإ يآ يناثلا تیبا نم ٌرهظي اک

 أ يأ ءالا برشت لو ماي ةرشع وح أهيلع تتأو انفبإ ْتَسِئَس ب اذإ اسال ايحألا لهنم هنأل توما وهو هيلع

 انَماجأ نأ ىنعملا ءلصاحو حاورألا بك ارم اهمأل ماجألا نبع لبالا ٌدارملاو . حرت ت لو لیوا مز اهيع

 تعتنق نإ لاق مث . ةحارتسالل ليللا رخآ يف رني رفاسلا نأ اك اربع رجا يف حيرت نأ الق تسمكس

 لامتشا وأ "جو اح دنس ه ددص د قو لالا يه تولا ىلإ رف ياو لتر ةنيرف نحت

 رسا ةفاسم عطقب شم ني يأ + .ددسب نع املا جرن هو «ربألا اذه نم ودصب 0
 چ رع لس ا

 يأ وهو يب واطم تون ايس تين نوب يبول اج یتا يه ياز باخ (ىنملا) «ه٤»
 ادب يل لص ال يتلا ءايشألا نم يب واطم

 جاتلاو ناسللا (e) ج حرصلا (e) باج ةيابللا 0



Eلاقو  

 ر كيث تاف ام اذو انسفنأ انب تاف دقلو )4٥(

4A“وأ هاجر هم یر َءيس أ ي رعش تنيل  E3 5  

 4 لاقو )

 ادّقرلا انشيع تلز ال تلز ال ىتن باحس ايو لع ضوراي(١)

 اًدَرطاق لاج حولا مفادت اک كيدي ىّدن انيلع یر (؟)

 ادبأ اديس كنم انضوع الو كاوس لرم هللا انضوع(+)

 ادسألا ةّماغرضلا كنم َرَداغ دقل برملا ناك رره يأ )٤(

 تناك يأ ةئاف ًاضيأ انسفنأ تلج لب طفق توفي يب ولطم لمجت مل ينامز ةببوطخو ( ىنملا) هدد

 دَر ال تئاقلا :يشلاو ًاضيأ انسفنأ توفل ًابس

 رأل نلف دعتسا نم « دي » هلوقو . ًائيش انديفي ال هل ان داتقا ءيشأ انداجر ( ىنعلا) هوح»

 و عج و رح رع نم ره و و. هن ايچ ددملا مجلاو شعم ةداتعو دغ رمال دخ لاقي حالسلاو لالا نم رهدلا تداول ةتددعأ ام سلا . هل أي اذا

 لصألا فالخ ىلع عمج ليقو طهرو رفنك عمج مسا لبإلا ناكر بحّصك بكرا ( بيرغلا) «ه۷»
 7 0 0222 ُ 1 لا َ

 موقي ال يذلا كرا ( ىنمملا ) 17 جاَعَو بک رو کرا مجلاو ليخلل ]روكي دقو بحسو بحاصك

 بهانا دوسي ال يذلا مويلاو ع رسما عضوج

 س هيث دعب ًائيش لمسف لمعلا يف یخارت اذا یر یر نم ىَرْتَي ( بيرغلا) «4وعو ٣و ا٥

 اذه لمل ( ىنملا ) "ةماغرضلاو -- دسألا رب زهاو  اضعب هطمب عقد يأ دحاو ىتمج عفدناو ليسلا مفادت
 5 0 كش هنأ . - 2 0 ٣
 كضتوع » لاق ولو . هلثم أرب زه هدعب فاخ هنأ ينمي « ريزطا » هلوقي راشأ هيااو حودمملا دلاو تافو دعب ليق

 في رحتلاو كلذك لوقلا لصأ نوكي نأ نكمي و لباقتال نسحأ ناكل ثلاثلا تيبلا لّوُأ يف « اناوس نم هللا

 خسانلا ةهجنم مقو دق

 ماج فلا (؟) ‡ حرصلا )١(



 o ةرمع ةسماخلا ةديصفلا

 4 ةرشع ةسماخلا ةديصقلا ل

 هللا نيدل زعملا اوخأ اهو هاب روصنملا مامالا قاد نيسحلا هللا دبع ابأو ارهاط ألا حدی لاقو

 ذأتقلا كوع يجَْم نع اوشو بسلا لك يرظان نع اوُحَسْمِإ )١(

 ذاكوفلا بولم جلا بأ دل ا ات يتم اود ؤأ(؟)
 (املا)

 ذاتص ْنِم ًاريسأ َنْوْكُفَت وأ ىوه ني ابحت نوئيجم له (؟)

 اولا ءاملا نع ولثي اق مسخ أ ع انكشأ(ع)

 داوتلا ىدخإ کن ادق ْتَضِيَق ةبوطخ لاك امنإ(ه)

 (حس حلا بر يدا (ح) (ط) مرته م (ب)  (جك) یوح (بلاز

 رجشلا نع قرولا ضفنو هاوحنو ٌرابغلا هنع لوريل هكّترَح (ن) ةبوتلا ضقت ( بيرغلا) « » ١
 لإ نأ ىلا « حلا اوضفناو » هلوقب راشأو حضاو ( ىلا ) رتإلاك كلوش هل اص رجس داققلاو - هطقْسأ

 هنو هتم ٌلهسأ واتقلا طرح ن يآ «“واتقلا طارح تاذ نود » لثملا يفو اط ال بمص را هتیاکش
 داتقلا طرك ةميظع ةقشم الإ لاني ال

eييسج نم ب ام يت او يداف ل ارڏو إف يمسح مکرر يدا حلس ( نا )  
 ىتعلل اذع يف ضراف نب | لاق ام َنَسْحأ امو . داؤف رينب ًامسج بحأ ال ينأل ًاضيأ

 لكلا دنع بناکر کر رضي يتلا اف يضع وهو يداؤف متذخأ
 ( بيرفلا ) متع وال عرجحأأ يأ هل لومثلا ىلع بوصنم « ٠اس » هلوق ( بارعالا ) «غوس»

 ”ةيداصو ًايدص يهو نايدصو رص وهف شعلا دش وه وأ شطَع ىَدَص (س) ٌلجءرلا يدّصو ا

 تِكو و يتم رايتخاب ماسأو قرا ( یملا) « كيلا داوص هداشحأ يلو كثيدح ىلا ٌنايدص انآ » هنمو

 ءال نع ناشطملا ولسي نأ احمر ءاملا ةلزنمب يل متنأو ناشط انأو كلذ نكي

 لی دخلا يف هنمو هاناو هب هءاج نالفل ال فا ضئيقو رق اذك ل هللا ضيق ( بيرغلا) « ه »

 يسقي ال ٹيح نِ ًاناطيش هل بيش يأ « « 29 طيش هل حر رق نمحرلا رك د نع شم نمو » زيزملا

o)چاچ دئارفلا  (O ل ٠ (e)چ نآرفلا (+)  



 ةرصع ةسماخلا ةديصقلا اهدا

 , يل
 ذادلا سبل نم هالكتتلا ىلع ام "كح رد 3 آل ىلمعف (5)

 هل مال 0 ع هع م 2
 دامو بضه مالعا ىرأ نا یوس ولدي 7 ا ل (۷)

 ذاخوو ليمذ هاضنأ يهو اهناطوأ يف سيلا اقع دق (۸)

 دابشو قوق تب يلب گني لايت يوت لق (4)
 ذاَوَتلا قرب وأ ف مسن نع  هتكمأ E ةتيدسحو )۷١(

 نع االف یدعو 2و ارم رحدلا ٍيداوعو فراوتص يآ « داوع الكس هتقرَص » لاقي رتيداع عمج يداوعلاو

 كنع تسفر لاعب * خالو تلا اضيأ ةيداعلاو « ب ا اَدَع اَم » هنمو هّلَغَسو ِهْفَرَص ًاراودُعو ١ ودع (ن) رمأألا

 متع انثفرصف رقم بوطخ كانه تناک ن رككو يقم راتحاب مكشكراف ام ( ىلا ) هلع هيلع ادعو نالف ةيداع

 ةرّشقْلا رومألا ٍدَحأ ىوس نع اخر يذلا ببسلا نکی ل يأ بوطملا كلت ىدحا

 © تیلا اذه حرشل ةمتقلل جار ٠ قارفلا ماّيأ ىلع اعد اذه ( ىنمملا) « » ٦

 تيدح يفو . اهتحل تيه ٌرافسألا اهنا زحأ يلا ةباذلا يهو وشز ع هاضنألا (بیرغاا) «Aو۷»

 يلا مقترا اذا . نيا ریساا لیدلو س 2 “هومتیضن ل يطا هيف نهف حر ر ول تالك هنع هللا يضر يلع

 اسم مق ولو مكرايز عضوم ينم وادي ال ( ىنعلا) ' مسالا م مث ٌليمذلا هقوف اودي رتل وهف ًاليلق تملا نع

 اهنلرأ دقو اهناطوأ يف لبإلا المع كلذ لجألو نيس رصف ”لابجلا الإ ميلا يرفس يف ىرأ الو دیم

 يفايفلا يق ريسلا ةموادم
 يمي و لايو - هايإ هثيطعأ يأ راحاو ىنعمي هايإ ٌهُلكَتو ًافورعم هلل ( بيرغلا) «٠٠و ه»

 الف » هنمو هنع هابط دقف : :يش نع ًائيش فرص ءيش لکو . هنع هتقرص اذإ « رمألا نع هتيبط » كلوق نم

 ةادغلا ةرطم م ٌةودغ أشنت ًاقباحسلا يهو رةيداغ ممج يداوغلاو س « ىوطلا كلذ ىلا ينابطا امو ویلا هييطي هل

 نیلا مماضو لوق يف اکل سقتلا وهو ردقم « لايخ لب ونت » هلوق لومفم ( ىنملا ) ةحئارلا اهلياقي

 مرح ام لين نم هللا داعم ت تنآقو تمّت يلو او اق اذا

 ا یا صح رام اپنانا اهدنع تعرضت ىتح تللكون

 بفارصلا | يقنلا نمی انها « لق » هل وقو ليبقتلا ينعي « يلون و راك لوو يش قالا اسل 5

 هيلا انليمتسي يذلا لايت يلبي نأ تنا دق هلأ ىنعلاو هلضي ٌداكي ال يأ « ريلتا ”ليلق ”لجر » موق وحن

 ناسا (4) ج حملا (+) مق ةيابثلا (؟) (  ةيطحلا خانلا تايصوصخ س لوألا لصعلا ) ةمدفلا )١(



 ٩۷  1ااو يتانتلاب انّيسرَف ةرجه الإ برقا ذر 3
 دسم وأ ٍدوُسَح وأ بيقرب ايار “لرامز اش اذإَو 5 0۷)

٠. 9 wa e . tm .ها  

(Nf)دادو لرم ماني ميقسشو يملطا نم قراب مادهف  

 اعر اس نم ُْنَقَر ام ىل يام لبنا اذاو 08)

 ايلا بابرأ ءاحطبلا تاه ىلمف ةرلص تاك اذإو )٠١(
 داسقا دْسَب نم َمايألا اولا و رهَتلا باج اورق م ۸0 «# اس سي 1 54 e. eg 5-5 ت

 داش يولل ٠ بختم رذنُم وأ طسقلاب مق مامإ نم (00

u.مر 5 و 7  

 افت يلا بئاحشلا قرب وأ جرا مسن : نع کاخ انيلا لصي نأ ًاضيأ ؤتناو ةا نداهشو انقوفخ ني

 لوعفم فذح دق رعاشلا نأ لعاو . 7 ماي دف با عاج ني قدبلا علب الو لا بل مال يأ ودع

 فير وأ ةرشح « هرثك أ » لوقو « قلبق » نع قرع « يمي » نوكي نأ کیو مدقت اكل« ليوتن »

 « داهسو قوفخ » باوّصلاف ًاحيمح یم ديفي ال خسنلا عيمج يف ءاج اک« داہسو نوفج » هلوقو رحآآ ظفل نع

 يرتحبلا لوق يف اک
 © قوفخو ىاك نم ييع قاف و قيمت ”لوطو ِيلاَوْعِإ ينيب ارح س 2 رع 8

 ةرارخلا نم هيف آمل بح ليلغ هعالضأ“قرابي دارأو َمَّيحّذلل باعد اذه ( ىنملا) ها »نوا*؟ورك»

 اکو كلذك ًاضيأ لهتساو رتوص عم بابصتا دتشا ( نإ لهو طلا لهنإ (بيرغلا) «ذهورع»
 اهتوامل هب يم باحسلا لوألا تيبلا يف ءامتلا ( ىنعملا ) هنم هنم تبي ام وأ الحلو هنم وصلا َلالهتسا

 وهف تطأف كاع ام لکو « مانتأ یئ ءامسلا أم تلو امو » مهضمب لوق هنمو ءامسلا نم هجورلع "رطل وأ

 هار وأ ٍتيبلا فقس يناثلا عارصللا يف هامسلاو ضرأ وهف كّلقأف لفس ام لكو دامت

 کس اراق هو دمخ اب رطضم نامآلا کر ناک أ هلكر رهدلا بناجب ٌدارملا ( ىنمملا) «د۷ و »٠٦

 تنأ امنا » ىلامت هلوق ىلإ يمت هيفو داه ثذنم وأ داع ماما مكتمو ةحلاص اهومتلمجخل ةدساف ميلا تناكو
 « ؟"”داهر موق لکو رسم

 تيكا نآرقلا ٠۲۲ (e) يرتسبلا ير
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 سلا

 ذاربلا وقصلاو بذتلا روبطلاب آلَمْلَس يرحب هللا ضوح ”لهأ (98)

 داملا جوب يجضرأ ماوس مأ ىدا موي ينج ماوسأ )۹(

 ذاتملا رایج كلك اولو یجلا عوتمت لک اوځابآ م (۲۰)

 ذا لبق ْنِم ايداع ميف ىلعلا سانلا َرَدَتْبا ام اذاو )۲١(
 ” عنز

 اَجَسسُم ليس لك محلل ىد واج لک ملف 50 ee 9 0 هش و
e5 50  

 دادلاكح ةتانباس ميلعو ملات نم داقألا ملط 09
 ( قل) مههحوأ (ح) | (قل) ليلش (ب) (اهريع) سولا (ط س ساد ب ( بلا )

 ريكي بأ لوق هنمو قلحلا يف لهسلا سلسلا بذعلا ءاملا لاسلسااو لساسلا (بيرغاا) 0+8 و ۹٠و ا۸»

 سلسلا قيحرلا نم لإ ىعشأ هركزو بابشلا ىلإ ليبس ال مآ

 حضاو ىنعلا ياب و «ملظلا نوعرف» مطوقك دانا يف راج يأ « دانملارابج » (ىنملا) درإبلا ءابلا مضي داركااو س

 دمع نم حقا لب و داع ةمادقك دق جم مهلف ىلا ليصح ىلإ سالا قبتسا اذاو ( ىنملا) «؟٠»

 لني و يداع هٿ دج » "لاقي مالساا هيلع دوه موق مو ةدئابلا و داع ةليبق ىلإ كب ةن د ميدقلا هيلا يداملاو . داع

 ةلببقلا تيس هب و ىلؤآلا برملا نم لجر ا داعو . نايدق يأ « ”ةيداع

 بلش دشنأ فيسلا دلقت نع ءادترالاب ىتكي دقو ءادرلا تسبل قي راجلا رتدترا ( بيرغلا) «۲۲»

 ي الو يلثم ىرتارَي الف | هتنبا نع سالا ويلا نشك اذإ

 برملا بايث بلا اهانعم بلع لاقو رغما رقضيبلا لَك نع ممعتلاب و و فيّسلا رافت نع ءادترالاب ىنك
 قدزرغلا ل iH ”فيسلا ماد راو رشتا الو

 ٩۳ متاحألا هوجو نم تاجو يدر اهم فک مت نم نم بفويسل یف

 فويس نمو » هلوقك فويسلا نم ديلا ةاحتسلاو س لسي هنأل ةئيسلا هب ُدارلاو لوسا ليلسلاو -

 عرالا تست سدت ةلالغلا ةليلشلاو « ل ايلش » (قل) ة ةخسأ ينو خو [ ىنلل) أع 2 حاتتأو رتادایج

 ©*0ليلشلا هيلعو اهيف لأ نإ ٠ برح سم و
 يلايللا رفع سيل » ثيدحلا يفو رةدظلا ةديدشلا يلايللا نم يهو وأاَدأد مج يذلا (بيرغلا) «۳»

 ةرمقملا يلايللا كرفشلاو 690 يدا دلك

 م ةيابنلا (0) هو ةساحلا (ه) برقأ (4) نالا (م) ناسإلا (,) نالا 00
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 دارج وأ أ نم نويڪ موف يشاولا قار “لګ 08)
 اعلا ع

 داسج نم عم يذاملا لعو ىس نم قو داسجالا ىلعف (؟8)

 ٌدارَطلا يف ىَرْغَأَ ماهملا صحف ةقاص ىغّولا يف دايحي (؟5)

 الروو رقش اَيْبُس اوب اَقَلَع اهوُجَرَص ام اذإو (99
 (اهريغ ) باحالا ( حم س مك) ( فلا )

 رتايلا نويمك ريماس اه يشاولا ةبوطضم عورد مهيلعو (ىنعملا) ٠٠ قارقرلا ( بيرغلا ) «54» ايلا نويبك ثريماسم اه ىشاوملا ةيهطضم ۶ ومما ) “ارقا لا
 رعاشلا ل اوقكى للا ةبش رئاودلا نم اهيف لإ ريحا وأي ةبشت دت غوردلاو دارحلا نويعك وأ

 © قرألا عاحشلا ةيباك لس ابنتك لويذلا ةفباس -لعو

 رعاشلا لاق اهترادتساو اه وتن دارجلا نوي بنل عورتلا دم ريءاسم ٌسوؤرو

 2بداتجلا م ٌنويع اہ ریتق نك اسر <لمانألا ىثغ ”ةةعاضم

 يترعملا لافو

 ررجلا ايعا الاغ رب مترألا بالاك
 وهف ًالألتي ءيش لکو مضلاب ادوقوو دقو (ص) َدَقَو هنم لشلاو *لامتشالا دقولا ( بيرغلا ) «؟هد»
 يناييذلا ةغبانلا لاق ملا اضيأ ةا نارفعلا ك رع دتسحلاو كلاب د داسجلاو 2 يواملاو س قب

 “رج نم باصنألا ىلع قيرأ امو ةتمك تحتم يذلا رمل الف

 سادرع نب سابعلا لاقو
 وک
 ںی 28 ل راڌلا يف هب تيا ًادهاش كل دسم رازإلا دب

 اذه يف ديري قلو نرفع وهو داب ينم دق يذلا وحدا نأ تيل اذه حرش يف يز ردا ل اق
 نارفعزلا هبي هنأل عدلا مضوملا

«e»ضيبت ةصوغلأ ايسنتل دعس بارتلا صحم ةاطقلاو تحب ( ف ) هلجرب صحف (بيرفلا)  

 مهتدراطمو نارقألا ٌدارطو سرلا ىتمع قماه عج ماملاو س هنع ثحبلا وهو ءيثلان ع ٌصحفلا هنمو ايف منو

 ضعب ىلع مهضعب "لج
 ا ئا قلع ةتلشا لح من » هلوق هنمو مالا ٌظيلغلا ليقو مدلا ملا (بيرغلا) هجم

 ليلا نم رقشألاو | كاوس هلاختي يأ هعدصي ضا هنول يف ٌسرف وهو بهشأ ممج ُبهُشلاَو  ادقعنم

 مث حفلا (0) يلي يرلا (4) ياب يرصملا (۴) ٠ اب يرمللا )١( ج حرصلا (0)
 چ نآرقلا (خ) ع9 م ةساحلا (#«#) ماب ةعبالا (5)
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 ذافسلاو ىَراَسألا نيب اوب يديأ تبضتخا ام اًذإو (8)
 0 ه0 سرس چ ام .

 دالتو فيرط نرم يلاعمال تتسحص ام تبه ديا كالت (۹)

 ذايإ يف بو رمآلا ةتيم هيتط يف فاح او اما 7
 e ل. 5-2 5-5 5-7

 ا لبق نم نزلا َداهعو ايحلا لبق ايملا اوناك مهو )۳۱(

 ةارج وأ واست وأ ب نم اعُيْدَقف هنع تباجنا ام يلف 0
. 00 - 8 £ 8 0 

 داهو وأ دا وأ حاطب وأ ىر وأ باضه وا باش وا (؟2)

 ( مىش ) توام تيل ( فلا )

 نم وهو ورو عمج ُدارولاو -- ُتِيُِكلا وهف اًدوُسُأ ناک لاو فرملا امم يمحي 2 ةيفاص ةرمح هنول يف ناك ام

 ةرغصلا ىلا ةبراضلا ٌرمحألا وأ رقشألاو تيكلآ نيب ليلا

 تناولت اذا مَآ دارلاو مدويق نم نيدّيقملا اصلح يأ دافصلاو ىراسألا نيب اوف ( ىنلا) هعمم
 ساب لهأب اوسيلف مدويق نم مهصيلختب مهنم "ر نيذلا ىلع اون لاتقلا نم اورو مسدادعأ ءامدب مهيديأ

 "وتتش أ اذا ىتَح باق لا بارت اورتك نيا متي اذن ىلامت هللا لاق ًاضيأ رقسنو ساب لهآ ملل طقف

 "۾ اهرارْوأ برا مضت : ىتح هادف اَمر دعب امم ات قاثسولا او نش

  ضرألا هئايحإل رطل ًآروصقم ايلاو -- “بىكو _ را (بيرغلا) ۳و۳۰ و
 عيب رلا رطم لوأ وهو ةدْهعو هع عمج ٌدابعلاو

 يكم ىلع اوامح نيذلا مهئادعأ ىلع اوَقّيَض لوقي . ةكم ىلع ةهربا ةا رك يف عرشي ( ىنملا) جد

 سلاجلا یخ مهلجعو الا رایج م نيا مهياحصأ عم اهنع مومقدو

 ةيداعلا ليقو ركبلا ةبيلقلاو - مطقلا وهو ٠ باوحجلا نم شنا ةبوثلا باج ( ىتملا) همسي ومسو

 رجارلا لاق . رضحلاب ضرألا تبق اهنأل هب تيم راح الو بر اط مكي ال يتا اهتم ةيدقلا

 يلا الف ما نق ود انلو وذ

 « واصتو رت يف سنأ اتكو ٍداصتو قمم يف ويلا نحن 5 لوقت هارحلا ةيلاعلا ةبضملا حتت داَصَلاو
 نم ”ةيلافعا ضرألا يه يهو ءاَدرَم عج يدارلاو س يص اص نم ناکم مسا يناثلاو لبجلا ىلعأ ىنمع لوألا

 ناسللا (4) هج حرسصلا (+) وك حرصلا (؟) ا نآرقلا 0
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 ادحلا ضْييلاو سلا يلاوتلاب ةو ذإ ٹا يح يف )۳٥(
 دوب اما فلام دب هنود رم ةَعَرأ اوبرا ()

 ا س

)Vارقلا وطُأتا يف نئمطلا ماوتب ىغولا يف هيلع ليفلا اولَكَش )؟ 

 ذامر ني ىَرْوَرَش لابجأ لثم اہک ىرقلا ا ميف (۴۸)
 دام نم تام راح ات ىرولا َداَج ةنبإو دولا ر )۳۹(

 (ط) نسطلاو ( حك ) كترشضلاو ( سادس فا قلد (ب)  (؟) اولش ( فلأ)

 يأ ابَرَو ضرألا ن + مترا ام يأ ةيبارلا يهو ةثلثم قوب ر ممج ىجرلاو - ایش ثبت ال را وأ تابنلا

 اهيف ةا وأ ةضنخنلا ضرألا يهو ٍةَدْطَو ممج ٌداهولاو  ٠“"”ةوبرب ةنج لك » ىلامت هللا لاق داز

 ْتذَّحَقَت اذا ٌةَدِح ( ض) نسا تّدحو فويسلا نم دالا وهو ديدح عج ُدادحلا ( بيرغا ) «مد»
 دمتم مزال « تدَحَف ادد » لوقت اعّدح قرو

 يبضلا زرحم لاق عججلاو مضلا لل (بيرغلا) هسد»

 “”اوقأب ؟ماوقأ برطلا تفل ذإ بن نم تمام يوق دف

 لضافلا خيس لا لاقو . دوُسلا ناشبحلاو ضيا ربمرعلا نم ًاعوقج عجب أمدعب هتياهلل ةهربا اولناق (ىنلا)

 نعلا ىلع لاو ناک هللا تي تيب مده لبفلاب ءاج يذلا وه اذه ةهربأو . « اراہنو ٌدايل اورفاس ام دعب ىلا وأ «

 ةروهشم هتصقو يشاجنلا ةمحصأ لب نع

 دعب ًادحاو يأ نتونم رهغو تونم یڈارقوآ دارو داف موقلا ءاجو - لا ( بيرغلا) «ساي»

 نءطب ةهرا ىلع اوراتو هرمأل طم ريغ عاج حصأ هيف نل هليف رمأب ًالوغشم ”ةهربا اولمج (ىنعلا ) دحاو

 « اولّدش » ٌباوصلا نوكي نأ نکو ٠ ةدحاو ةوطَس اوم دق افك نيت"رم هونمط يأ مهنم ٍةَوْطَخ لكيف ردكم

 ىتح هيلع َتابضغ ليلا امج مهنا ىنملا نركب و ُهَبَصَع راثأ اذا الف نلف لَمْ اهل اذا رانا لمس نم

 هاصعو هّرمأ اخ

 تگ و - هفاضأ هارتقاو ىو (ض) فیضلا ىرقو فيضلا هب يرق ام ىرقلا ( بيرغلا ) «۳۸»
 ياو الا وعر كلا ی هناا تیکت هك ییا اتر 5 .٠ ةريظح اهل لیت ( ض -- نإ متلو ليإلا

 “*ءلوبت بت ىلع لطم لبج یرؤرقو -
 يداولا أل يأ راو حار ليسو « تاعام نافج » هنمو هألم ءانإلا عا (بيرغلا) «مه»
 ا

 يب حرصلا () چچ ںادللا مجسم (4) لڳ جرفلا (۴) ۰٠۰ تایلشفاا (5) چچچ ںآرفلا )١(
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 فلا
 ذاتهاو فاقثا ماع نکي ىلا بش تَعَرمأ ام اَذِإَو (5+)

 داول كلت نم رم ملا يداومهلاو ىزذلا تالت رم ٌةورتلا ك )€۱(
0 2 . 

 ٌداصلاو أهنم ديرلا ف د اه نم سالا ءارما "يريما اي (85)

 دام ِصَو تافهارش نِي اهليغ يف روصنملا اهثل يلِقلَسو (50)
 ذالج مو اقداص ًانالجو ىد َمْوَي ىد هْيَيِبَص اي (48)

 داما ضرألا يف ءاونألا ةداع ىزّولا اذ يف امتدت امنإ (58) . 07 . . 2 0 5 . ار 2

 (اھریع ) ےھ ( قل ) ( بلا )

 ناو الف يف مرتو عام ( ساس دل) م نب يدافاو ناکا نأ (بيرغلا) ه40»
 ةبهشلا نم رطملا ل اق . ةرْصُخ ال يلا هاضيبلا ضرألا نم يهو ءاببش عج يتلو -  الكلا ةرثكب

 س ةرضح اهيف یری ال يلم تناك اذا « هایش نس » اولاق اهب برجا 5 تس تّمُلف ْتِمْسَف ضايبلا يو

 هدّيعو (ض) هده لثم هانجو هخبطو هرسك دیبا ”دبتحاو س بح يآ دايره نع ه ا

 ۾ يأ « نكي ۾ » هلوق ( ىنعلا) « ديلا مط نم ُترمَأ ديبملا ةبحس » لاقي ًاضيأ لظنحلا 'ديبهاو دباو

 لظنحملا بح لك أ ىلإ سانلا جاتحي ىتح طحق ماع یب

 ْتكَبِقَأ » ليق اسو هتم مّددقت امو هلو .يش لك نم يهو رقيداع عج يداوطلا (بيرغلا) « غ١

 هللاوأ ليللا يداوهو اهقانعأ تدب اڏا « رايحلا يداوه

Cig»هنأل 5ايلس ٌدلولا يهمو لولا ةل5اشسلاو ليلسلاو -” داماو “  كيلا (بي يرغلا)  
 اهنأل ةصالخلا يهو داس ءيشلا لس اک ةأرلا ب بئارتو لجرلا بط نم حس ام لداشلاو ةلالشلا نم لغ
 رقيق ىلإ جاتعت ال ”ةميقتسم شنت د دالا يهو ةدعص ج ٌدامصلاو ر لیا - ٍرَدَكَلا نم لس

 لي وط يأ دعاص نع ءو الوط داد يأ « ادعم يمني تابنلا اذه » لاقي و

«io»ٌضرألا داجلاو ثرطم اهبصي مل يأ دا ”ؤنسو "رمت ۾ ةباي يأ داج ضرأ (بیرلا)  

 يتررعملا لوقك
 4 سو و ہل سام

 دام نم ثدَحتسُم ناويح هيف ةيربلا تراح يذلاو

 ماچ يرملا (4) ي حرصلا () ع حرملا () خج حرعلا (0)



 اذن ةرصع ةساحلا ةديمفلا

 ٌذاشتلا قرط يف سفنلا عاتططماك  ىوه لا قرط يف سفنلا غاتطْصا ام (5>)
 ذايألا تاليزج نم ءانتج ام لأ يلع تب يح نإ (0

Ca} )2( ۰ 

 ل 2 * 3 ٣

 دافَشُم قرب لضفلا ىف ةوأ الع فر ناك )٤۸(

 ئادختاو هاجر ڻي هيداو اكل مامت نم هيلع ؛5 («و)
 دادَو بو لطف ةر نم هلواسدلا تءاش ام ٌةَدْنَع (ه+)

 داببهتجاو حياصتناو مافتكاو لت  يناب جعالِطْماَو )0١(

 (ط) ًاقزر (ح) (ج س سا س ب ) سالا ( ت ) (جح س سا اان ) سالا ( فلا )

 (ط) قرر (ع) (م س عي س سي ) رهدلا (د)

 فورعلا نم كبحاص دنع هعتصت ام يهو ةعينصلا نم لاعتفا عاتطصالا ( بيرغلا) «ءد»

 ناسحالاو ةماركلاو

 موق كلذكو « 205 كيش تج دقل » یلامت هلوق هنمو لسم ءيشلا نالف ءاج ( بيرغلا) «4»

 رفعج وخأ وه اذه يلع خب ىب < ( ىنمملا ) رکنا کیدات يف نوتأتو » یلامن هلوق هنمو هلَصَف يأ رمال ینا

 ةميلقملا مئامامنا نم هب ويسمح امل لهآ هنإ لوقي بازل لا ريمأ يلع ن

û EA»قب , وأ راص اقر ( ض ) دبعلا قر ةيدوبعال قاقرتسالا نم مسا رشكلاب ئ ق لا ( بيرغلا )  

 اكلضف لوا ناک أ « ام لعأ » هلوق يف هام » ىلإ د جار « وأ » يفرهمضلا ( ىملا) اكولم يأ ا ًاقيقر

 هتندوبع يف نالا هيلع اككضف دازف ناما مدق يف 3 ادع مك ناك يأ ةيدقلا هتدوبعل ايس هيلع

 ةدئاز ةيدوبع دافتساف

 هيلا تم الو دي ال أ هب دن ال ءيش اذه لاقي دحاو مم لملاو دادتعالا ( بيرغلا ) «عو»

 ماهتلاب ٌدارملا ( ىنعملا ) هداتتتو ةتادع رمألل َدَحأ لاقي _حالّسلاو لاما نم رعدلا ثداول هلددعأ ام . ملا ةّدعلاو

 امبلضتل لاو هءاجر ةرثكو هيلع امهمسن_ ةرثك حفصي لطفل

 يوقو هب ضو هئالضأ ةلمتحا لاو لمحل جرا َحلطضاو - راو (بيرغلا) «هذوه٠»

 « ٌلجرلا لص » هنم لوقت : عالضالا ٌةَدْشَو ٌةوقلا ةعالّضلاو عالضاللا يوقلا ديدشلا ٌملضَألاو عيلضلاو . هيلع

 ناسللا يف ءاج اك ملطضا ىنمي اعالكتكاو هزجرلا نکو -

 5 حرملا e) ج ںآر قلا () چ ںآرفلا ىزب
OA) 



VEةرصع ةسماخلا ةديصقلا  

 دا كللا ىلع امد “لک ف كلا روث طاح كثي (ه0
 7 (ہصلا)

 ذادتماب اهالصق منك يا يف مث ههامتقاف دنر يا (ه0

 اوتو قانقَو ماسح نع 8-5 ام كفي يقو (ه8)
5-7 

 ذامألا ٍدْيََح نم نكرا عيل ًادحاو انيس درج نم َّنِإ (ه9)
 1 . ب م نا 1 . .

 دالجلا يف ييک وهو اکنم یو فيس هل ناک نم فيك (05)

«oY»ال » لاق هدهمتو هظفح طارح ( ن) طاح ( بيرغلا )  

 رعاشلا لوق هنمو ةديدتلا ةيعاذلا ءايهدلاو

  3 3جا Be 3 >2 6 مه أ

 مزألا م ةيهاد هايعد هب تلت اذا قظفاحم وخأو

 “2 آ أو لیل ليلو ليلظ للغ 0 مطوق لم لثِم كلذو اهب اوَُلأَب « هاو وَلا ةيهالا يه » ملوقو 5

 ةي واو ةملكلا هذهو كاهد دقف نمألا هجو نم كتم نم كباصأ ام ةزكو ”كشلا وهو هاهّدلا ٌردصملاو

 هلوقك" ةيهادلا ُدوْوَتلاَ یراصتگ یداتلاو اقع نزوب دآشلاو - ةيئايو

 يم اهب َكلاتأ طحش ىلع ىدا ةيهاد نأ يانأ

 هن تغلب و تحد ليقو ةتهد ادأن ًانالف ةيعاتلا تّدأنو الدب نوكي دقو ةيهاذلا هب مَ

 ضم يف راج اک « يف ماف حداق دنز يأ » باوصلا نأ ىلإ لضافلا خيشلا بهذ ( ىتملا) «هج»

 ردتقم يا ا فك يآ يف مث حدقلا يظع دنز يأ دنر وه يأ هريخ 6 اذ مو ادتبم « حداق دنز يأ»لاقو خسنلا

 « ءاحدقأف » ةخسن يقو .هيلا رظنلا دادتماو ہرا ارمتسا حدقلا دادتماو دادتماب اهالصف ةفالخلل ردتقم أو

 دان لا يراو نالفو هب ءاربإلا حار هانعف دنزلاب حت مطوق امأو ريدتف يخبني اك انعم رهظي ال تيبلا نأ يدنعو

 ساخ يأ دان زل يباكو حياْغُم يأ

geاذإ و هام اذإ ! محلا نالف ت جنم نم د بنا لا يوق يأ نكمل م عينم ( بيرغلا )  

 هيلا لص الو مارب ال ئوق يأ ميم ناصح لاقت حينم وبف رس رلصتو تعا يأ َمْنَمَو تشاو "يلا يوق
 هل ىغو قيس ايتك نم فيك هب دارلا « حلا نم فيك » لوقو محضاو ( ىنمملا) سفن حتمي يأ ينم جرو
 سالا كتيقليل يأ هنيعب هنوديري ااو « ٌدَسألا هنم كتيقليل ًانالف تيقل نثل » مطوقك اذهو

 ناسا (©) ء٣ ةساخلا (؟) نالا )١(



 فيل 3 ةردع ةسماخلا ةديصقلا

 داو ةي نع يأ دقق راش نع اکا کا ذب 60

 ذايلا تايبوفألا 'لكيشو ةو يف شيلا يضم متن (00)
 دا نم عياشو وأ هاوإ نم مامت وأ ماسح نم قرب تحت (ه9)

 - i ەچ ر

 ذانلا يف وصمم ةفيسلا وف هديرجت ىلع كالا ا 60)

 ذادّشلا عبسلا ىل ٌدجلا ىت هنود نم اکل ملقم مك )۷

 داب قلخلل ايفورمم“ ديو اهربححأ امرنا دن 60
 1 (فلا)

a 2ل ۾ 4 2 . 5  ez 

 دقو سمت نِم مالالا برت شاه ديس يَا دق 0
 دان زا يراّولا جلبألا نيسأئاو ىدا رتل رهاطلا ريمألاب (68) قا 1 3 0 رک 7 .- 6

 اللا تاّيَح لكا يح  اذو ةثيللا مي ثيل كاذ (8)
 ( غ س س | س ب ) رهدلا تاما ( ىلا )

 رکا شلا نع اک ربخأ نإ لوق ٠ 2٩رکن قبس دقو لوساو نبا بقل ةا للاب رك اشلا (ىتمملا) «ه۷»

 يرتحبلا لاقو « ٍلالْسُأ ليم وع » يهادلا ٍلجرال لاقي واو ةيك اهلا ديد ثيبخ هنأ تق هللا

 نيك ةو مهتراوع ٺود نم | قيفخ ٿيل للا كاذ ءاروو

 راغسأألا اهتلزحأ يتلا "ةبادلا يه ”وصْيلاو ريسلا ةرثكب لره ءاضنا هرب ىَضْنَأ (بيرغلا ) ٠۹« و هده

 دايعإلا وهو لالكلا نم ( ض ) هرمي “لك يأ وه “کاو . ءايعأ هريس لجرلا ةلكأو ابل تبهذأو

 ةفيعضلا لكلا

 زانا يمو ربا ل روان عج ب بولو - ر لا (بب :رغلا) هدم و

 ياتو باطام كردأو هيف متيم أم ا اذإ يقاوم تلو دارا ارو لو ةيئاثلا

 انأ تيا راو وف بلص فض هان تَجرَخ اذإ ايرو ير ( س - ض) يروو نزلا اىَدَو نم ج دان را

 ملا ءلمب ا لیپ هع (ف) هبو هن ةبَعضو ديدشلا ضعلا وهو متضلا نم ةدئاز ءايلاو ثسألا لاو سس هثبقتأ يأ
 ا

 « دسألا ةَيْمَص ةع » لاقي

 کچ حرصلا (4) 5 حرصلا () 1534 يرتسبلا (؟) < (؟) ةرم . كلاثلا لسملا » ةمدقلا وز



 ةرمع ةسماخلا ةديصقلا فشل

 داتك ريخ اكدمب نم وه يمال راع ريخ اتا ىح)

 ايتا اتم رغهلا ده دس لع هالا ال داقنا انكب 60

 دامب نم هيلا ةيجنلا ظبي لع يل اَعْمفَر امو ةم)

 ناي الإ يحتم ذإ يربمت نكت مل الطلاكح يفاولاو (9)
 ذاسكلا قوس يف ةّلذلا َفقوم هفقذأ الا يلا رهوج )١/(

 ئاديزا دمي هرم تقريشأ هلا قالب سلا اذإو (۷۷

 ذاقتاو لامتشا ريغ ذر ل ةع ُهتَعَدَق ام اَذِإَو (۷۷)

 ذارطاو لادا ريغ ذرت ل اَْعَرْعَر انبإ علا ةانقك (۷0

 يش نع ذأ يل حال اقنأ دارماو يريفل ةع ريخ اكدعب نم انأو يل ودع ريخ انآ ( ىتملا) «دحد»

 يبدا لوق اذه لثمو ةيلاتلا تايبألا نم ”رهظسم اكر عاشلا سنن « «يرمأب » دارلاو يريغل اليس نوكأ مث هب
 دیار هيأر ةيؤرب ىو  ىلللا هدي لل نم یل يلم

 ديم ناك“ نم هيلا اًيرثلا رظنت يأ ثيس هانعف ءابلا مضب ناک ن ا « دامب » هلوق ( ىنمملا) «دهوداب»

 ادام و ةدعابم هنادعاب كلوق * ردصم وهف ويف ءانلا رسسكب ناك ناو امناکم نم ىلعأ ناکم ىلإ اًيرثااقوف راص هتک

A»اهو عنص 1 لَم عنصو هضراع اذإ ارب ( ض ) هل یر نم هل ضرتعا هل ىرينا (بيغل)  

 مث رسالا بناجلا ىلع مريس يف دمتعا ٌريعبلا ىحتتاو ل ةيحاص مئص ام لم د دحاو ل کم نص اذا ناپ رابقي

 سيقلا ؤرما لاق هجو لك يف داتعالاو 4 دايتالا راص

 290 لطظنح ةبالص وأ سورع كام یا اذا هنم نيا ىلع نأ

 كلذكف اهودعم داعب الا ريسلل ضرتمت ال اياطملا نأ اك ينمي "ت اك دئاصقلا يفاوقلاب ُدارملا ( ىنملا )
 اهلئاق برم ركب لإ أكنت ال ُدئاصقلا

 رثزلاب حدقو  ةريغلا يهو ةدبتلا نم نوألا دب رأ ناكهيثلا ٌدبرأ (بيرغاا) ۷ج وپ وااو »

 لمحت يتاا نيرحبلاب نمسا فرم طقناو س ّرانلا هب حقت يذلا حملا حالا هب ةاريالا مار حدتقأو (ف)
 افر اهنككو كسم كلانه سیلو لب راد كسر اولق اک ابن ال اهني ہت هنأل حام رلا بسنت هيلاو ردنا نم انقلا

 باج ح علا 0 000 تاقلمملا و ٠٠ ينتملا )١(



 ففي ةرمع ةسداسلا ةديصفلا

 ذاشرلا يدب يدْيملو غ نإ مئاقلاو روسسعتلا يتب اي (۷6)
 «(فلأر

. 30 8 3 

 از

 اتسم نم كرف يف سيل مش دق اک تج دقو ()

 ١) ةيشع ةسداسلا ةديصقلا 4
 عر

 ةَمآتُك ملف ذخآب هئنهيو يسلدنألا يلع نب رفعج مد لاقو

 ُدْمنألا لمف ام دالا تاجأ لّسف  ٌدْرَفلا قلبألاو هانت هذه ىلإ (9)

 290ةفاضالا ىلع طلا ارو ونسوا ىلع يح امر لاق دنطلا نم كسلا ليت يتلا نمسا

 يبنتملاو مات يبأ لوق اذه وحن ( ىملا) ۷و۷و۷ »٤
 "”عاطلا مرك نم كيف ام ىلع اعدت مل كفن ”ترتوص ولو CDT s1 س قلاش ام سا

 شا كدازف ثيزع كليف مرک نم هارن ام يف ناک نإ

 ماج آلا يف دسألا هنم وحنت ال تولا » لاقي فلا ريتكلا ٌرحشلا وهو ليلا ةا (بيرغلا) « » ١

 ّيدوبهلا ءايداع نب ل م ا نصح وهو درا قلبألا اهب يب" , یوم مسا هانت ( ىنمملا ) « ماطآلا يف كولا الو

 م ير نا رع دام ہر م لدا ينو . وسو ضبب ناولألا رةفلتخم ةراحح نم ينب هنأل قلبألاب فص

 رمت » تلاقف امهياع دقت لف ةريملا کلم هلب لا امهئدصق نانطح اھو ليتحلا ةماؤدب نصح ًاضيأأ درامو

 نم نم متا لكل لتلا اذه بري هلتم ّدَح زواجو ىصع نالف دترقتو بلغ ىنعبم عو « قلبألا رو كرام
 ملا يف لا اهب رضي ناكو ديلا كم ينال ناي لا تنب جنه بقل داباثلاو . سأيلاو قيبَحلاِب هّدريق هبلاط

 تسيل أ يل نولوقي مآ تيبلا ینممو «« ابا نم ع وه » لاتف اهتیدم يف ةنصحتم تناك األ ةعنلاو

 تمتص اع بورما اولئسأف كلذك يه ىلب لوقأ اهريخست عانتما يف درغلا قلبألاو ءاهت لثم ةملّقلا هذه

 رب ربلا نم ةليبق ىفاكلا ضب ةماتكو . مهيعاجتش نع لالا ناسلب مري ايف لاطبألا

 ماج دئارفلا (0) ذي دئارفلا ۸۴٤ )٤( يتلا (+) ه۷ مات ویا 6. مچ نادللا مجسم 0(



 3 رقع ةسداسلا ةديصقلا فيل

 ليك عاصر

 اد نا تلاق ام مل تلقف ُريذن قارعلا ءاج له نولوق. (؟)

 لا قل مم نكلو غرر مياس 3 يا اذه اف اوُشيمأ (؟)

 ١ مده سمشلا عولط هيلع ًاملاوط نيينمؤملا نيمأ مو 7 (6)

 1 لا رخفلا موي دنع امل اهضرأو ءامسلا نيب ام تاحوتف ( ه)

 ذل الو هيلع ثوفاك من امو اهثيط ةقفيخلا بوث يف بيس (1)
 د١

 دنقلا لق ام لثم هيف مو کلم سأر لع الیلک | ُدَقْسَتَو (1/)

 دقو اكلم اهب يَح الو اہلع بطاح هللا بڪ ام ةيروُرَع (4)

 دس تااستسالا فكل ( اهريع) ردلا ( مب س س مس دكر (جذ

 جا ام مخ احق لع نب رف وق ُْمَرَدْنَأ نم  قارعلا لأ هاج له ينتولأسي (ىنلا) «؟ »
 تيبلا اذه نأ عا رابخألا نم ٌلسرلا هب تءاج ا مهي أ يأ قعرْسْلا بالا ىلع اًواج يتلا ذدربلاو لسا

 دهتجا هيف جو شا (ن) أل هب حو لوألا عارصلا يف ةياورا فالتحا نم ن ال ا طف هلن ةع ف

 دقاد بأ لاق ىقْصأو عيتس تسا هل حاَضَأ ( بي رغلا) « ”»

 تات توصل ٌلِضْلا عمتس مس  ًالايحأ خيو

 ةيمرطصاو لر »يتلا حقت حتا عاقعقلا لو هوشو دع رلاو حالّسلا توص ةقياكح ةعقعقلاو

 ٌليلص وهو كلذ نم يه يت وه لب دعرب سيل مسا يذل اوتومنآو اوعمتسا مه اين لوقي ( ىلا )
 _حالسلاو عورذلا

 ̂ مج دلا (بي رفلا) « تاحوتف » يهو يناثلا تيبلا يف « مارت » هلوق لعاف ( بارعالا ) «هوغ»

 "فص جرا بم ت وهو ملا تو مو سلس ( ضش س ن ہوش لا (بيرغلا) « 5 »

 لاق هب رتبت او حيتلاب دَتلاَو س دمتم مزال داسفإلا هجو ىلع هعاشأ أ وه هلق ثيدحلا تو . باع

 « قيتفلا كلسمللو مّدْنَملا _مقبللو دنلا رينملل ل لاقي » الملا نب ورمع وبأ

 ةليلك + جاتلاّ سي و٠ هلك أو لياك أ ٌجلاو رهاوجلاب ةي زمرا بش ليلك إلا ( بيرغلا ) ه1
 هب اوطاحأ هب ! و لیلک لا هنأ لکو

 اروح نم جراوللا مو ةي” رورلا ةقرثلا ىلا ب وسنم ”ةملق يأ ةملقلل تسن ةيرورملا (ینلا) «م»

 ل



 اب ةرفع ةسداسلا ةديصقلا

 (افلار

 دلو ُرعشلاو ناطحق ينب ُكولم اهب ىنَتْحا ىتح ءامجملا يه تناكو (98)
 ُدْحن ةتلصو امو دج نم حقو ىم نم ستا مويلا اهارت كاذل )0٠١(

 بد

 درا ةمكوسملا اهيف تسكر الو قلا كلبق اهَوَج يف ترك امو )1١(

 درم ةيفاقو درس "ةمأل اهب قتلا الو حبابقلا اهيف ذتسقلا الو )١0(

 دبر اهئلاسو ارو اًقجو  ابلثم قدارشلاب اييلع تقر 00
 نا بأل یتا شیما ام ةيبش اهيف ردا كنم ليي (8)

 نم هنع هللا يضر ا الع اوفلاخ ةةعامج اهم لاق اهنم نيكي ىلع تكل ر يو رمت دق دملاب ءالولك
 ملك ابنا تيبلا ىتعمو ةيعرورملا هل لاقي مداقتعا دقتس نسو ةر ورحلا نيب يرورح وه لاقي و جراوملا

 قب رَخ تناک اهم كارملاو ةّيحتلل دوق ولا هتراز لم كيم الو هللا ربك ملم بیطخ اہم نكي مل جراوفلا

 نيملسملاب ةرماع ريغ

 لح اهفرعي نکی لو نأش اه طب مل تناكو ( ىنعلا ) "حيفاو حا (بيرغلا) ۰ وو»
 اذطو مُداَبْسَأَو مؤارعشو ناطحق يب كولم اهب ماقا رف اه ىتح ءيشب قطنت ال ءامجي تتاك اهنأك

 كلذب تيمم ذك عضوم « ىلإ » نارو 4 ىتم »و هعيجي امو جت نم مَسوُأو قم ڻي سنآ اهارت ببسلا
 راوغلاو روغلا فااخ وهو برملا دالي نم جنو فريف ريك ذتلا هيلع بلاقلاو قاري يأ ءام تلا نم اهم ی ال

 نأ نكميو و م نم نأ يف نآلاو برملا نم اهو رصعلا اذه لبق ةسونأ نكت مل هنأ ل صاحلاو ةماهت
 نم اويل ربربلا نأل ءامحملا اهاّمم كلذ لجألو رب ريلا نم جراوملا يديأب ةملّقلا هذه نوكت

 نموت ام ر ا يف هزرغ هرو ( ضد ن) را دكر (بیرغلا) هك؟وذأ»

 22 ةماللاو س ناكا نم ضرألاو ءايسلا نيب ام ًاضيأ جاو هوَ ءيش لكن طب و هلخاد تيبلا وجو ةيدوألا
 ناسرف الو كولم رصملا اذه لبق كلانه نكي م هنأ لوقلا اذه لصاح ( ىنعملا ) *”درشلاو “)ةقاقلاو س
 يرتحبلا لاق فويسلا داغاك ن مألا ةم ةماقإ نع ةيانك را وکر و ءارعش الو

 اهيلصو اهتم ىلا قار تديثأو حامرا رز د تاک دقق

 “يغ وجه وز ناك نويع تمانو 2 اهبيجو اج ناك بولاق ”تترقف

 ًامضوم عَ لف اهعبطو ابك يأ « ضرألا ”رطملا لج » هنمو هاّطغ ءيشلا لل بيرل Eg لد

Oيرتحبلا (>) لج حرصلا ١ جلي حرصلا (4) ج حرصلا (۴) لج حرصلا (*) كج حرصلا  » 



 ةرعع ةسداسلا ةديسقلا ا

n 
 ُدْهَع فلاس يف سنإلاب اه سيلف رقع نج نم يلا اذه ٌةماَبَم )١6(

 دملا افلا الول ٌسمشلا ايف ق رو  اهُداَمت الول هامل برقل بوذت (13)

 دنفلاو درا هش امم < يع الو گو ک يع ال راؤّدلا كْيَقلا عم )¥(

 ُدْلْلا اهخاطقأ تايحلا نبأ لع ترذدعتل يلشلا ماما الولو )١0(
 ج2 5 نا ا

 دبل اهرهظ ىلع تب بش ملو ناصح سراف رام لمح لف تعا (19)

 ( سا س جك دن نزةوهص (ج) (ط) سرا نباال 4 ب) ( ساس جلا م7 نحلا ( لا )

 س فورعم مضلاب سرفلا لجو اهو و ےک لاو طلا عاتلا نم وهو رک كلاب ولالا نم هيلع ىلع الإ

 اهتاجيه وهو دمر هيف ام نويعل لا نم يهو ءادءر عج ُدْمرلاو  ةربثلا يأ ةدبرا | هيف ام وهو برأ عمج دب“ رلاو

 « اهلونج تح رقو اهتويع تدمر ىتح مراككلا هيلع کب » هنمو نیما رع وما لكى ع دمت لا قلطي دقو

 لجو زع هلوقو اني كل ”تنذفتا ابي كنو و هب تسقأ ناكلاب ثأبأو لرتلا ٌةءابلأ ( بيرغلا ) «»
a asاولواح ایف ذوفنلاو ءاهدلاو ثبلعا يف نملاب مش ( ینملا) "*رقبع «  اتوب يطيب اکی وقل آر وت نأ » هل  

 “اولمتسيف اولاني نأ اموي نوريدج ةيرقع ةنِج ايلع ليخب
0 0 2 
 هلوق لاب هسفن قدزرفلا هيبش ينو

 “> يع ام اذإ انج اتلاختو ةنازر لابجلا نزت انمالحأ

 يأ « هلافص ىذنثت ال نالف » لاقي تبني ال 'ْشّضلا دلّصلا رحملا ٌةاَنّصلا ( بيرغلا ) « ۷١و 15»
 اهغولب فمي ( ىتعلا) هنع يظملا نسأرلا ليقو ”ميظعلا ليما دتفااو کا س ءيشب مسي ال “ليغ

 اهترحت هانع» « اهيف قرح » هلوقو كلقلاو سمشلاو باحسلا برق ىلإ

 ةصاخ يسا عاحشلا يسا اضيأ وهو ممل ”ييظملا تلا بارثكم هلا (بيرغلا) وا
 مالا ڈبلتو هيف يش ل يذلا وهو سيل هالا يراحصلا نم ديلّنإلاو نيام وهو لآ مج داو س لاجراب

 فري و جرسسلا تحت سرفلا رهظ ىلع ل لی ام ماللا رسک دبللاو # ناصیلاو ٥ ہزیلاو  هليرق

 ًاهراجحأ ةةسالل فيمي ( ىنعلا ) ضعي هضعب قوصلل هب ين كلر وهف قلتم فاو وأ رش لکو دامب

  oسئاقلا (4) ۱۸4 ريعز © جج حرصلا (؟) اچ نآرفلا ٠۸4۸

  (a)۽ حرفا (۷) چچ حلا (5) ا



 A1 ةرصع ةسداسلا ةدمفلا

 . 3+ ت ع 1 2003

 : دج ماتيسس ل ول 2 لق هل تقمص رفعج ىلج الو (۲۰)

  (TY)هيت ام ضب نم انريئمو انؤلابطُخ ناسف نف تا 5
 اعلا

5 

 هللا ا طخ ّماق انيفو الع بطاح يسع ا اهيف 3 مل ولو (595)

 دق ةوزع اهب ْدَدْشي ملو ٌرانَم ةفيلل اهب عقر مل نيح ىلع (؟8)

 ْدَص هلق نكي مل لسو كريط امو | ةّجِح نيتس كمل ىَّجش تناكو (۲۵)
 س

 : دنا قتال وألا يف تبوح ولو مارد بش رفكلا ئات اناا اهب 550
 ُدقَو نَمَر ذم باراب امل ىرخأو هيل تقفطأ دق ةر نف (۳۷)

 ١ قل ) دنرآا ابي قاض دئزلاب ( مر ( ماس عب س سپ س دكر دحل ( قا) كحدمل ( لآ (

 سانلا ةَرْدُك نع ًالضف اهراَمفَأ ىلع بايسنالا ىلع تایلا تردق اَ رفعج ردقلا 'لبلجلا يلاولا الواو لوقي

 نأ اهو مطتسن مل لب مهحالس لمح ىلع شويخ ردقت ت ل ثيحب ناسرفلا اهن نع حمو اع رووملا ىلع
 ااو اهقارأ اط ةروعو فضي . اهدوُبل لمح

 هلاك همس توص نم هلع بَهَذو هيلع يغ ًاقعَصو اقص (س) لجرا قص ( بيرغلا) »٠٠«

 مضض اديدش هَمَدَه اذإ (ن ) ءانبلا ده نم رسكتأ تيبلاو ”لبجلا ناو - تام ًاضيأ قصو ةديدّشلا

 اجت الق » ىلاعت هلوق ىلإ ځی هيف (ىنعلل) « « ينك ر عَ 'رمألا اذه يندم » لاقي رتوص ِةَدِنب هسکو
 فرصنت ال ءارْعتْنْزو ىلع هايس مالاي بح ءانيس روطو «“ اص یوم رخو أ 3 ُهلَمَج لبجلل هنر

 ماكي ذلا ليلا وهو « نياك آل غصو نهلاب تبت ءاتيسروط نو جرف ة ةرجشو» یلامت هلوق ياك

 نوني لاو نهيلاو » ىلامت هلوق يف اك نينيس روط كلذكو ثرحش يهو نس ىلإ فیض ٌروط وهو ىسوم هيلع هللا

 بلا يهو نينيس ىلإ فيضا للا وه روطلا ليق « نيني روطو

 هنس نيس كلا لمأل ةَقلَعُم تناكو (ىنمملا) "اجلا (بيرغلا) «؟هو؟4و ۲۳و۲۲ و »

 هئّدقتي ملام ةرصولا كلذكو آلا مل ثيم اهيا كحبتف دس ةحاتراو نوكسلا مل “صح م الي وط انامز يأ

 اط نوكي ال ٌضارعإلاو نار جا

 هل امو هل رمج ال ام ليقو هيف رانلا ”لاعتشا ع ري يذلا بطلا قيقد مارضلا (بيرغلا) «۲۷ و مهد

 ملي سلا )چ فانكلا را 00



YAYةرصع ةسداملا ةديصقلا  

 ودبي نكي ملام ”زونكم هذه يفو املي دقام كلت نم “متاح أر (؟0)

 دزو اهب سیلو هنم ضفات اهب ةتحبصأف ميدقلا هاّدلا امل َداَعَو (؟9)

 ةت هل سيلو درب هل سيلف هجوم مويلا ىلإ رحب ىلع فکر (؟0)
 ُدزألاو لَهَا ابيف نكي مل نإو امال قرازألا رح مهب تداعو (؟0)

 ْذِ ددأ يف هلا ثمن ٌْبْطَخِو بلاغ نبا يئ يف بلغ ثءداوح (؟0)

 دعو الو ديعو هيمويل سيلف هُّلمف لوقلا قبي قزح ْتَفاَطَأ (6)

 دلخع ىلإ ةيوسنم نتف يأ ةيدلخم ةرمج ( ىنعما ) ارض رانلل لوقت مارطضالا ًاضيأ مارّضلاو لزج وف رج
 2٩ر رک د قبس دقو بهما نب ديزي نب

 لاقي ةدعرلا ةضفتلاو هتك رس يأ ةتطئن دقو رك ذم دعرلا ىّ ضفاتلا ( بيرغلا ) ۹و عمد

 اهشوي وه ليقو نجلا ءامسأ نم رسكلاب درول لاو للعألا اذه ضفانب ىو ضفان یو ضفان ی م هيذخأ

 فینخ ثداح ال ديدش ميدق وهف نتفلا يأ ضارعألا نم اهذخأ يذلاو ( ىنملا ) تقول اهحاص تذخأ اذإ

 هللصو ةع ءيثلا فكو فرصناو عندناف هقرَصو فد ياوه بكف هنع هک (بيرغلا) «“ء»

 ريمضلا (ىنملا) هيلا ضب و ةتشيعم هيلع عمجي يأ «*”هَتسْيََض هيلع فک نمؤملا وخأ نمؤملا » ثيدحلا ينو

 دايز ريغب رحبلا ىلع ًاقوقوم مرش راک لوق قباسلا تيبلا يف « ءاّدلا » ىلا ”مجار « هجوم » هلوق يف

 ىرخأ صقني و ةرع دب زي بلاو رحبلا يف عاش دق ميلا هنكلو ناصقت الو

 ةفنص مو ةقرازألا هباوص 1” قرازألاو . بلہلا رک قبس دق ( ىنملا ) ””حقاللا ( بيرغلا ) »۳۱«

 يلع نب رفمج حودملا نأ ىلإ ةراشا تيبلا يفو قرزألا نب مفان ىلإ نوبسني يقرزأ مثدحاو نيب رورحلا جراومللا نم

 جراولنا لاتق يف هباحسأو بلبملا ماقم موقي
 يفو اهنَظِعو قبق لا ظلغ بلشلاو . قيقتلا ًاظيلقلا وهو بلغ عج بلُعلا (بيرغلا) «مسو سعد

 ىثنلاو ايل وطو ةبقكرا لش مَداَسلا ادب نوفصي «“ هج ةَحِجاَحَج بلع بزارم ضني » ني يذ نبا ثيدح

 لي زنتلا يقو تلم ةياكتم ةسیظع يأ « هابل قيد د موقك ناوي ريغ يف كلذ لمعتس دقو ءابلغ

 لثلا ىلع كلذك ءابلغ ةرِعَو فرش ءابلغ ةبضهو اقرا ظيلغ بع ساو « الغ قئادحو » زيزعلا

 (ىنمملا) ی ارلاو 5 د ًائيش "تج دقو » یلامت هلوق نمو عيظفلا ألا وأ ةيعادلا ةزمهلار سكب ةإلاو -

 ناسا () 00 ةرك يف ًاضيأ يلع نب رفعج ةجرت مجارو | (16) ةرمث ل كلاثلا لصقلا » ةمدقلا )١١(
 يج نآرفلا )١( چ ةياهللا (0) < )١8(4 ةر س كلاتلا لصفلا » ةمدغلا (غ) لج حرعلا (+)
 اك حرصلا (م) چ نآرقلا (۷)



 YAY ةرصع ةسداأسلا ةديمفلا

 درب ةفباس ريغ نم هل سیلو هکیرا فرط ريغ نرم هل سيلف (؟4)
e م 0: 1 2 ر e 

 ُدْعَولا لجرلا هليمأت نم فّرشيو هساأب ركذ نم ديدعرلا محشي ىف (؟)

 )"”( ُدْبَ هل يهو رفكلا َديِلَو تَقلأك ارا تلح ثمألا تبفكا انو
 س (فلا ر

 عموم خخ

(fv)ُدْنَح هليذ ًاعطاو م بقع و ةو رك“ ءادعألا لع ذَا  

 ( حاس سا ةسحم (.ن) (ط س سپ س دک ) حاورالا ( فلا )

 ةايلج ء بوطخو ةميظع ثداوع يتأن بارلا كلت نأ لوش تح دالا ةميظملا تداولا بّْلَقلا ثداوحلاب دارملا

 مم رک تغب طيح ثداوحلا هذه لثمو امبلئابق ىلع وأ ددأ وأ ب بلاغ نب يؤلكن امجش لاجر ىلع تت ثيحب

 ثداوحلا نم هب لحي ايف حودمملا ”لالقتسا فصي . هديعوو هدعو و الإ هءادعأ دعا الو هايلوأ د د ال

 لدنج نب همالس لوق هنمو دالا نيمويا ركذ يف ءارعشلا رثكأ دقو © هرك د قيس دقف ددأ امأو ةميظعلا

 ©0بيوأت ءادعألا ىلع سب ميو يدنا تاماقم موي ناموي
 ناموي ةنسلا يف هل ناك ةريلا كولم دحأ ءامسلا ءام نب رذنملا يت ىلإ نيمويلاب ةراشالا نوكي كب نأ نكميو

 نم ًاثئاك اقلب نم وأ هيف حبذي هسؤب موب جرخ اذا ن اک ت ممن موي وأ یت موو سۇي مويب نافورم»

 ٌديبع هسؤب موب هيقل نم لوأف « هيلا نيو هوس و هاقلي نم لوأ لصي هتممن موي يف جرخ اذإو ناک

 ید يف وك ذم وه اک لعق صربألا نب

«Fe gE»رهف رس هيف نكي مل ذاق تیب وأ رتبت يف ییز جنم ٭ رب رس ةكيرألا ( بيرغلا )  

 اج فيعضلاو يندلالذرلا فيعضلا قمحألا دغولاو - ديدعرلاو کب رالاب اهترتَس ةأرملا أو . ةلجح

 ةداغو ( ك) دعوو

 بلص يأ ةريفكم ”لبجو َنَسَع اذإ ههجو رك نم دتشاو متع رأل فک! ( بیرغلا) «مد»

 لکو ًاضسب هطعب بكر يذلا ةظيلغلا ٌدوسالا باحسلا م ةثبفكلاو ثداح هلاني ال رظتلا أهي رک خفترم

 اهيف یی رت ت اک دبع اهتحاص وه ناك يتلا ةَعلقلا لمجو ادولوم يأ اديلو لج ( ىنعلا ) *ررفكم بكاارتم

 اهدبم نم َرفاكلا اهّديلو تحرطف اهريخست يف تعرسأ بطلا ّدتشا الو ”لوقي

 لبا يف ةّيئَنلاو تس هلعتي نأ ديري امع هعنم يأ هدي رب ام نود ِنالق دب ىلع دا (بیرغلا)  همحب»

 جاجحلا ةبطخ يفو هيف يلاعلا ي رطلا وه ليقو هيف بتلك
 “يوفر ةماعلا س ىتم  ايانثلا عااطو الج يا انآ

 باسألا )١( ككل حرسفلا ( هز ۷سر الا ن دع (4) دج ىتاعألا (+) +؟5تايلضفلا (؟) 4 حرصلا )١(



AEةرصع ةسداسلا ةديمفلا  

(۳A)ادا وأ قوس ًاقئاس رهدلا ثداح نم ف نك  peود  
 فلا

 ودق ضراع نمو يشي ضراع نف ممبر مامقلا تلو كتا (۴۹)
 ثم ميف نأ ن م اه سلف يلست هاَتْنَع كنم مهلع ناك (40)

 س

 دغر اشير يفو 3 ترج اماذإ اهنوفُج نيب سنإلا تادئاصلا نم )5١(

 ودل ميقلح ةتلكك الإ ىي لف منم ةمارلا تصدقت الف (55)
 اود اذإ امج هاتهدلا ىَصَح اوناكو مهثيدع ليل مايازر يگ )٤۳(

 ُدَخ ةيافل تنم لَو مرح خب مو بيتم ذم رف كوت (18)
 عر

 دن كرد وفعلا ناما "کلو 9 كاذ )30 ٍِناَمَ نع امو (584)

 ( طا ركد نس ) دع (ج)  (اههريع) ثرحه (طسحم) (بال (  لقب دك ) باحلا 4ىلا)

 رمل( ىتملا ) "”فطللا ن ,ءافطختت فخ ُنُطَحَمو س اقنع ( بيرغلا ) « ١+ و مهو ٣۸
 الا مهيد ليم اراک ُموَأَ ام » داع نأش يف ىلاعت هلوقك سانلا تلهب يذلا باذملا ”مامغ ماهتاب

 وسع ك2 ع
 اوُحبْصْأَف اپر أب : ين هك ت “لآ باد اف ير هب مسا ام وه لب ات رطح ضراک اذه

 ¢ 'نيمرجبملا مولا يت كاذك كاست الإ ىر ل

 صينقلاو صَّنَقلاو هداطصا هصنتقاو هصّنقتو (ض) يبظلا ق ( بيرلا ) «غ4و 2و غو غ١ »

 مک اهنأل ةملكلا ءالۇھ تیم و قيقرلا ىلع اضيأ عقتو ”لماوملا رقبلاو ةقاساا ريا ةَسْسْكلاو يصل

 0 رلاو س هدر ًاضيأو يدق ردصب وأ هديب هّربد برص ( ف) همس و تقيس اذإ اراب يف

 طلو هشدخ ( ن) - (ض) هّدخ أ ةهجو شو نر هلک عضوم لکو ہ لیقو . للا هانهّدلاو

 نع الإ رئييألا هاربا ٌرافغتسا ناکامو » ىلامت هلوق وحت ليلعتلل انه « نع » هلوق ( ىنعما) «4ه»

 لوأ يف اوب راح يأ كلذ دعب ونملاب مهيلع تننم نككو نامأ ببسي ةماّقلا نع ورثت امو لوقي «©””ةدعوم
 . مهتنماف نيينات كوتأ اوم زنا ال نكلو مهيلع هب تننمل عويلا كلذ هوبلط اوناكو لو َنامألا كنم اوبلطي ملو رمألا
 لع هللاو تيبلا ظافلأ نم رهظي ام اذه

 مچ نآرفلا (4) ہل حرصلا (4) چچ نآرفلا () 44 حرملا (2) ٹچ حرسلا )١(



 ةرمع ةسداسلا ةديمقلا

 دقصُم كيدي يف ناع بر الأ (55)

 َتَْعَأ ىتح ىفملا موب يي )٤۷(

 هتامّرَع ْنِم وَلا اَذَه ناك اإ (عو)

 ابنت ت واللا ییدت ناك اذإ (ه0)

 هقيس درج ناك ول کشف اف (ه١)

 مقوف سمشلاب ولا نكبر ناك امو (ه90)

 ةضبق ٌضرألا هفكيف تدع رأل (00)
 قباسل نييقباسلا أش ردوو (ه8)

 (ط) قعسلا (ب) (ط) دقو (فلا)

 ڈا ١ کشا ىتح قلا هان“ مؤذ لكس
 فلا

 e - عر .

 دحل تيم نع قش ىتحو اروشن
3 

 دض هل هيث “لك ءيش ساقي
e د ٠ 

 ديلا قرت رهدلا بطخ يأ ينف

 ثلا ُهَحُي نل نظاف ت هل
 دمفلا لمف ام ضمب اذه ناك اذإ

 ذح هل لسي نأ الإ روك
 هاا موسي س سكر 2 0

 دس امه و اميرطق برق
 ريم

 دْصَق اول مل ثيح نم ميم هل

Ae 

 « ( IVsيف بست یتع (س) لجرلا ي ينو ةانملا عججاو ةريسألا يناعلا ( بيرغلا الاسار 

 ثريسألا هب دي و لغنلا هب صم غوبدم ريغ دلج نم حليق ي يأ دق ٌرْيَسلا رسكلاب ٌدقلاو --237ىؤذلاو

 « ( MeN go* gE g Aيرعملا لوق اذه وحن ( ىلا

 اسقا نود ضنا لاه ج جو كم وهو قتن

 مطقلاو ٍنْيّضْرَألا نيب ُهاْضَملاو ةيحاتلا ءابلا رسكي نبل (بيرغلا) «ه۲»

 اذإ يأ ةيحاّتلا وهو نيبلا ىنمم ىلإ ارظن « روك » هلوق يف ريمضلا ثينأت (ينلا) “رب وکتلاو س بلا
 مهسوؤر قوف سمشلا دوجو عم هئادعأ نيعأ يف با ملأ تيس درج

 حتقلاب طلو هلذخأ ( ض ) ءيثن ثلا تضقو ءيشلا ىلع كلا عمج ضيقا (بيرغلا) «هم»

 نم و ءاععأ » لاقي الاب ةا يعف كباصأب ناك اذ هلك كمك تذخأ ام ذك أ يضلاب و

 ةمايقلا موي ةتضبق ةتضبق ًاميمج ضرألاو » زي زملا لي زغتلا يفو افك يأ « رمن »

  ( aotثيح نم ًاميقتسم اند ًاقب رط اي ياخ هل تک ر يذلا قباسلا وهو ( ىنملا

 برقأ يف هتباع ىلإ ”لصي هک يذلاو نيتطقن نيب قرطلا برق يقع 1 قي رطلا نأ معا . نوملمي ال

 هيلا ميقتسملا قيرطلا فرعي يذلا وهو هريغ نود قابّسلا بصق روحي يذلا وه يأ تقو

  00حرصلا (*) اک حملا ‡

 زا
 رار برو

 لم ردق ضرألا نم

 جل نآرقلا (4) چچ يرمال 0



 ج . زام أ بط س 0 الإ هب رق يرقي يأرلا يرقبع الأ )0ه(
 ِ ََ 207 0 فلا

 ثني ھل نوكي ال نأ لوح هل الك َناطحق لآيقأ نع ىرخأو (ه)
 نين 2 3 2

 ُدْرَولا ُدّسَألا كب قلي ام متنا ميه للا هللا دَسأ يف (ه۷)
 ع 5 1

 لح وأ ليق ام لثم انف اما ةّيثم انف شش امف هلو (ه8)
27 

 ةسلا كلابقإ مايأ يف َحتْفو اردت ٠ بازلاب تكلم دقل تدہش (هو)

 (م س عي س سپ س دک ) كلذ تمر نإ اق اماف ( ج ) TTT (ط) رحا ( فلا )
 (ط س سب ل دک ) كتلود لاقا ف ( د )

 يرغب يورو هلم يف بجعلاب ينأي ي 1 ١ يرفلا 1 يرقي نالفو -- © ى رقبعلا (بيرغلا) ههه»

 أ وف » سارقي يلق نع تاب همانم يف هآرو ضر رع يف ملص يتلا ل لاقو فيفختلاو اتا نوكسب برف

 ٌملعقلا يئرفلا ل اصأو ملط عطقيو هلوق لوقيو هلع ' لمسی كلوقك وه ديبع وبأ لاق « " هي رف يرغي اًيرقبع

 س « رف یش تلج قل » هنمو 'ييظملا وأ عو عونصلا لتحل رمألا يرفلاو ميدألا يرقي زارا لاقي

 هاج هوخأو سدت ماع نالف» ل لاقي للا توصل عمتسلا نيكل م ملا رک حتفبو رف تشب سدْنلاو

 هب ملا يأ رمألا اذهب بط وح لاقي هلمعب ت ةذاحلا ”ماملا وه لاو س يقخلا توصلا وهو ستل نم « سد

 يوقلا ديدشلا ُدلَجلاَو -

 سايقلا ريغ ىلع يطاحقاو سايقلا ىلع ناطق هنمو حو نب ماس نب دش را نبا وه ناطحق «هد»

 حيصق يب رع امدلكو

cov»ىلإ براضلا محلا وأ رقشألاو تكلا نيب يذلا ليما نم وهو دَسألا دولا ( بيرغلا )  

 قرزألا نب عفان لاق ةو ( ك ) 5 درو هنم *لمفلاو ةرقشلاو رت ةقدفل ةشبغلا لثم درَرلا نول مقلاب ةدْرولاو ةرغصلا

 ةلوصوم « قلي ام » هلوق يف امو « مهيلع » ىع « مهيف » ( ىنملا) « رو نوذرب ىلع اأو هللتقو »

 ردو ٩ دسألا ديزب تيقل » يطوق وحن ةيببّسلا ءاي « بازلاب » هلوق يف ءابلا ( ىلا ) KoA « همه

 دهاشلاو ““ناياسل نجلا هتنب امم اهنا موق عزو ندملا بئاجم نم يهو مايأ ةسخ بلح نيب و اهني ماشلاب ”ةنيدم
 يناييذلا ةغبانلا لوق كلذ ىلع

 2~ Ey e e (e) ابا س ا جور اس 5<

 نينرقلا يذ دس وه تیبا يف ةوكذلا دسلاو . تي لضوم هب دس هان لكو رجالا لبلا لصألا يف دَسلاو

 چ نآرفلا )چچچ ةباهلا )چ سلا 0
 مج ةتبالأ (8) ٠١۸ س ١٠26 مالسالا لبق برعلاو چرچ حمم نادللا مجعم (4)



 YAY عرصع ةعباسلا ةديصقلا

 دبعلا َحَّصَل دقق ىلولا يضر نإف هيس ةفيللا ىَضْرَأ نَم كلثمو (0)

 4 ةرشع ةمباسلا ةديصقلا )
 7 "0 0 اا

 راصفلا ةمالسب هئنهي و يسلدنالا يلع نب يحج حدي لاقو

 ديلا ضرع هيلع ُدْمَي ًالوق دتا كوالا نبا كيم نم )١(
 ٍديدَح لق كيتا نيب مأ ىلا َلَع رت اَمأ كيلع ينحت (۲)
 دولمألا قلا ةعزغر دس نم متبل دم نأ كيك قَد ام (۳)

 دودخألا ةنمطلاو ىدَّتلا نيب اهلا اهؤازج كاذ تاك ام ( ) ٤
 يديرو لبحب امّصْمِم تّيقول اهريغ ءيش ڌصف اهنع بان ول (ه)

 هلع
 نوداكي ال ر امهنود نم جو قتلا ني عَ اذإ یت ET » هلوق يف ىلاعت هركذ يذلا

 ۾ مع 7

 لمجحن نا ىلع اجرخ كل لمحت لهف ضرألا يف نودسفم جوجامو جوجاي نإ نينرقلا اذ ا اوات لوق نوبقني

 نم ةنايغب و امهنيي ام نینرقل ملا يذ دس نالي اهو نيلبجلا نيب يأ نيّدسلا نيب هلوقو « “ اس مهنيب و اننيب

 CO ددا ص
 رر

 حضاو ( ىتمملا) «50»

 هنا جرح ًاعيَص هيلع رقعساولا ديبا ضار جي لوق مآظيلا كوللا نبا كامل لق (ىنلا) 1١١«

 قاض » لات هلوق يضرألا قبض يفو نزا طرفل كلذو هدنع كح هرك ذي نيح هيلع شيف هضم ربح

 رقع < نب دوسألا لاقو نينح موي بعّرلا طرفل كلذو st 5 اج ضرألا يلع

 ©*0دادسألاب ْضرألا يلع تبر يفلأ كلابا ال ثداوملا رمو
 ٤ مارس و

 'یئاه نبا تیب يف « هيلع » عضوم يف « كيلع ه خلا ضب يفو بالا يلع نيرو ٌقرطلا يلع ْتَدس يأ

 محللا تمص لاقي رعضبلا نم م.دألاو قربا هب قس ر طّرشلل حبلا (بيرغلا) «ةهوةومواع»

 )١( مالسالا لبق برعلاو جوج فاشكلا (؟) لوم نآرقلا ١145
 )+( تايلضفملا (4) ولج نآرفلا 45+



  AAةرمع ةيالا ةديصقلا _

 لاا

 دوج دسب در ینا ناک ن | تاتا ا اهتيحن كيلا داف )
 4 Tw وه 0 5 506

 ديعصو ىر لع قار ْنأ نم هب لوا ينثإف هيئق عساف وا (۷)

 ديدغرلا دصافلا لع ريغبق 2 دجسع يف ةّصف نم ىج تلو (۸)
 دوهشلا دبشلا ادع يري ولو رد امو هاقڪڪ كيد (4)

 ديدستلا نم لرم جيل ىلع تر  اهتاداع ىلع همضأبَم ىرشبأ 0(
 ع س

 رملا كنرق ةشطب قاتي يذلا ٌعَرْلا اهكلم نع هقاتغاو )١١(

 دودو لك َءاَمَض تغرق دقلف ًادئاع كتانح يسآلل تاق دق )١0(

 (مادس مپ س نس ) لاشي (ب) | ( اح سي س رك س جك ) لق ( فلآ )
 ( اهريع ) دوؤزملا ( ط - سو ود يكد ی ) ( ج

 هريدقت « كيلع ينط » هلوق (ىنمملا) و ودخألاو 200 ُكِولْمُألاَو -- ةتققش يأ حئرُجلا تعصي و هتسطق يأ
 هرصملاو - هتارع ىس ( ض ) ضيرلا َدَّصَق ( بيرغا هلا ) ةبيصم ىلع اهب رحتي ر ةلك وهو كيلع ينه اي ےس 7 5

 ري رولا لبحو ب دعاسلا نم راوّنسلا ٌمضوم

 عفترلا ليقو ضرألا هجو ليقو بارقلا ديمّصلاو --*قاربلاو 220 ميجتلا (بيرغلا) « ۷و < »

 « الط ادص اوممیتف » ىلاعت هلوق هنمو ةخبس الو لمر هطلاخي ملام وهو ضرألا نم

 نم هلك هوحلا ب حياج "مسا وع ليقو بهذا ُدِجتلا (بيرغلا) « ارا وكوم»

 52 هنع هلعبثو هفرصو هسيح يأ (ن) هنع هّقاع ىنعع هنع هقاتعاو س ر یدعرلاو س توقایلاو

 لع « ل نال فوذحع « يردي ول » هلوق يف « وأ » باوج ( ىنملا ) كلبا دي راو س برخلا يف ٌريظنلا

 اذا وحن يمهذم <لكهنم بلقلا بهذيل باوج صاب الق فوغ وأ هيلا موتك ايف ءاج اذا مهضعب لوق
 0 « ماع 2. ص 2 1 ص چ ا
 نا ةلالدب نسحاو دارملا ىلع لداو غلبأ كفذح ناك باوملا تقذحو فيسلا هدب يفو اديز تبار ول تلق

 ىلع منو باوجلاب ىتاول لت مل ام دملا راكقأ تلاج تكسو كيلا تق نئل هللاو هدبما لاق اذا ىلوملا

 رسكلاو كلاب هاَسإلاو ةخلصإ و ركيواَدُي يأ حارُجلا وسأي هنأل بيبطلا ىسآلا ( بيرغلا) «0+»
 ةئيطحلا لاق ءاودلا

 مج حملا () ¥ حلا (٭) چ حملا ) دایک جرصلا 00
 چ حرصلا (م) دہ حرصلا ہر کچ نآرفلا ) مكي حرعلا )٥(



 نحلل

 ديدندملا ةجبن' دج هيد يذلا وعملا يف هن هلا تيفتا اموأ (<)

 ديدسشس كيلع قتَح ْنِم انت  هلوح مراوصلا نم تيشَح اموأ (1)
5 

 دوسأ هامد نم باخ هيف يلا ِدَسَأْلا داس نم لج مل وأ 0(

 ديلا ةاكلا نم َتْنَأَواَلِإ هتك ةَ ىلع تأرتجا انو (1)
 (طاس ب) فت (ب)  (اهريع) دجلا (ط س سا ب ) (انلا)
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 ©00ءاسجلاو ةبطأل" ااو 00 ت سارا مآ نوسآلا مم

 ةحرلا باحسك نانَحلاو اذه نم ُدوخأم قزرلاو شاعملا يف ةكراشللا ىنمم وه يذلا ةاساوملا ليقو

 ةفرط لاق كتجر يأ ساو تچ براي كيئاتحو براي كتانح لوقت ةبرملاو

 ضب نم ُثوهارشلا ضب كينانح تضج قبتساف تيتا ردن أ
 نينا طو َكيَدْعَسو كيل الف ”يأ ال يا ثلا رداصللا نم وهو ةجر دعب ةر يبمحرا يأ

 يف يعسلا هنمو ةورما كلذكو تبني ال محضلا دلصلا رححلا ةاَنّصلاو - اهَدَلَو ىلا اهعوزن يف قاتلا توص

 هلوقو رجحلاك ةوسقلا يف ناكولو بح لك بلق تسل دقلف انج را بيطلل تلق ( ىتعملا ) ةورملاو انصلا

 يري رحلاو رعاشلا لوقك « لا تعرق »

 غرقت موب لك ةقشملا اصمب ورع ثداوحلل يتأك ىتح
 “ايب و يدجم تّضتوقو يتو تعرق تاثداحو

 حدقت قارب ضيب ةراجح يهو ورا ةدحاو ةورملاو هتاذو هسفن اهب دارأو يترخص تب رض يأ حراشلا لاق

 ًاضيأ هصقنتو هبّيع هانمم روكي دق ءرملا ةافص عرقو ةراعتسا انه أه ةورملاو ةكمي ةورملا تيم اهب و رانلا اهنم

 لوألا ىنملا انه اه دارملا نكتو

 قنحلا ( بيرغلا) «٠٠و ۱ و »۳ ٩

 ثراحلا نب رضتلا تنب ةليتق تلاق
 “2 هلا فيفا وهو ىتفلا نم اترو تنم ول رس ناکام

 ذَا هللا دعاسو كدعاس ىلع هلا دَ لاقي فكلاو قفرملا نيب ام ٌدعاسلاو بضغلا ٌديدشلا يأ

 مے

 هريغ هقنحأَو لحني الو كب قصتليو كمال يذلا ظيفلا قَتَحل

 « ةكاح هنت » لاقي هف”رعتيل هديب هسي يأ بيبطلا سجي ج يلا مضولا مَآ (بيرغلا) هكو»

 ىو حاحصلا (4) 494 يريرحلا (<) ةفرط (؟) ناسا )أ



 ةرصع ةمياسلا ةديصقلا فل

 (فلا)

(NW)ِدْوُدُم ماع رحبلا لثم 9 ووملا يف هفك نم ىَرَج ْنَم صفت مالعو  
 4 يب )

 دومجلا سلا سفت دجلا يف هلذب اودارأ امم هبسمبف (8)
e 20 5 85 

 ديقم هلل ٌماتّسلا سيل 'مهبجاف ينتن ءاود اولاق (19)

 دولا هاود هثكمي ناك ْنَم هداج نم هتف يوا ال ل (۲۰)

 دومحملاب فارسإلا امو يقي يا فرسلا ىوس هيث هاد ام (؟9)
 دومعم م ليد نت امو هايس كاذو حاملا قشع (؟90)

 ( سي س رك دس هم ) دودكملا (ان) | (اهريع) فزت (ط س بنز ( فلا)

 هلوق هنءو رشلا يف لاقي ام رثك أو رابخألا ةفرعم بّلطت يف رومألا نطاوب نع شيتغتلا وهو ىسّسجتلا هنمو
 1 .Mf ا د 1
 » ًاضمب كضمب بتنی الو اوسی الو » یلامت

 « ام ىلع » « مالع » ٌلصأو “لا فرح دم مانعا مما ءم الع » هلوق يف « م » (بارعزلا) هحاب»

 مل « اذ » عم ةيماهفتسالا « ام » تک ر اذاو م ملو مو م او يف رخألا ءؤارلو الع ةحتملا ءاقب ل ايادب

 اوشح تراص دق اهمأل « اذال » وح املا فذحت

NADده رد كتيافك يأ « مرد كبسحب » موتك ةدئاز « هبسحيف » هلوق يف ءابلا ( بارعالا )  

 دجلا ليبس يف مل هلذب نود رب ام هيفكي ( ىنملا ) هریخ 6 دوهجلا بمتلا شنو » ةدتبم < كبسحب » هلوقف

 3 ةدئاز ةقشم ةتوفلكي ءيش يألف هلذب يف اهدهجو هتف بمتأ ام ٌنيع

 حلا همات نم ذمو دملا ّيتلاو لاو - دیقعلا (بيرغلا) ۲۲و ۲۱ و۲۰ و ۹

 يدك لاق ہلا ذو هيلع ىلوتسا اذا هّيتو
 0لويكم دن مل اهرتإ ر تم ٌلوتبم مويلا يبلقف دامس تناب

 ةظومعلاو = ىوحلا نرم لقملا باهذ يتلا ليقو . هللا دبع يأ « هللا من » وه لاقي دامت يا
 همجوأو اص الف ) ضرما د دو نالف بح نم ذيمع وه لوقت قشعلا هده يذلا ديمعلاو دما

 مقي يأ دئاسولاب هبناوج نم ممي ىتح هضرح نم سولا عيطتسي ال ضي رمل ٌديمعلا ليقو . هدف

 )١( دامس تاب ةديسق (4) ملي حرسلا (۳) دج حرصلا (۲) چچ نآرفلا ۸



 ۲% ةرصع ةباسلأ ةديصقلا

 دیدنب لل هيجي ۷ ْذِإ ةملسج 5 ار يقسلا 3 5

 ديسشر يغ ءّسلا َنامّرلا نإ ىلثلاو مراكملا نع نامتلا دن (؟8)
 مك يا (فلاز
 3 ا

 ٍدو_جنلا ةمصعو عورلا نم 0 هنإ يحن لامالا ىدم يسح )٣۵(

 دودملا هقاور تحت ثينلاو هررس قوف دلو ىَدَتْعا دقل (؟5)
 8 u 0 م 8 ي

 دوقلا تانفاصلا قوش تلطاو دحاو موي رْدَص يف اًتشحؤا 590
 * ويد 06

 رولجلاو ريصلا نيب “لوعو يعول مرضي ام هنم لقأو (؟8)
 2 تم 3 ْة كيم 2 ر عر 2

 دوُسَح ريغ ساّثلا يف يل قبت يتلا ملا يتبلا دقو ال مل (؟9)
 (نظ) ةرصع(ح ) (اهريع) رمح ( حم ساس ) ( ان )  (اهريع) مايألا (ط-_-سيددكا) (فلا)
 دوجلا ةمصعو كيرضلا ثيع هلال باقلا حح نم امأو : تيلأ اذه دوو س ديرم لكف ونو ( د )

 (م س عي س ضي ےک س یل )

 هنم لعشلاو عرورلا نم فوللا ةبلق رماخ يذلا ٌعْورلأ ( بيرغلا) «۲۷ و ٣۲و ۲٥ و ۲۶ و مسد

 لجرو ثيجنو ةوجن» وهف الوهجم ادب ديم دقو لالا وأ مومغملا بوركلا دوحنلاو -- ىدمعتي الو ىدعتي

 ديبع يبأ لوقك د هجلا نم ق رع دق ناك اذا دوحتم

 ووجنملا رع 2 نک دقاو ثاغُم ريغ 4 شتا ًايداص

 (ىل) يو ريغ وأ رک را لع نم قرع يسرع كيتلاو هتاجن.و هأحام يأ « دوجنملا ةرصع » هلوق

 1 ةغباتلا لاق بوك وأ لمع نم قرع اذا لجرلا

 ©0ِدّحتلاو كيألا دعب ةنارزيلعاب ةيمتمم خللا هفوخ نم لي

 ةراتس نع تيبلا عم دم ام ليقو تيبلا مّدقم يف فقس ليقو طاطسفلاكت ي ابمضو ءارلا سكي قاوترلاو

 مہضم لاق
 280 ةيهلولا ُهنَأَطْأط -رككو هيلا متت لف قاوترلا شاتتتل تدارأ

 ديبع يبأ لوق هدهاش « دوجنملا ةرصع » باوصلا نأ يدنعو . يامل اغ يأ لامآلا ىدم ( ىنملا)

 لمأتف « دوجنملا ةرصعو دوهجلا ةرصن هدنع » موق رخآلا هدهاشو تيبلا اذه بيرغ حرش يف ىضم يذلا

 مات يأ لوق يف ا« دوجنملا ةدبن » لاقي دقو
 درسنا ةو عورملا َنْمَأ هب ْتَدَجَو يذلا برملا سرم

 (ن) حلا هالو « ةو هبلق يف » لاقي دج َرلاو ىوهلاو نزلا ”ةقرح ةعوألا (بیرغلا) ۲۹ و ۲۸

 )١( مات وأ (ه) ىاسألا (4) ء٠۷ ةساجلا (ج) مه ةغبالا (©) منبع تالشعلا 4٣



TYةرصع ةعباسلا ةديصقلا  

 ديأتلاو هللا رنو الإ هلت وون ال ام يتم )۳٠(

 ديبل ہی د ينا ولو ةشيعل تطبَيْعا ام كتئايح الو (د)

 دودولا ةمالس دودا يع امو حالكلا كل ٌمالملا يدْهَأ (©0)
 فلا

 ديلغتلاب ترفل ماركلا رذق ىع سيق ول رامعألا ىَرت اموآ (۳۴)
 ديوأت الو تشأ نم كللا يف نكي مل اًح َماَداَم يا تنأ (؟8)

 ( جماد م_يك) تحف ( فلآ

 ( ىنملا ) تول ترهغ“ًاتالف ُسسمَّشلا تعالو لا وأ قوشلا نم قرتحا هّداؤف عاتلاو دمتم مزال عالي عال
 بورضملا ىنمي دولحلا َنوكي نأ نكميو . ريصلا بحاص هب ٌدارملاو « 237 رليت» حرش يف انركذ اكر بّصلا دواحلا

 تداوحلاب بيصأ يذلا نيب و ريتعلا نيب ىلملا نوكي و ةيراضملا دآلجلاو هب رض اذإ « الج هتدلج » كل وق نم
 «اهتريحمب هونت ٌةأرملا» لاق هلامأو دلقثأ ”لمصلا هب ءانو دانم هب ضمت ( ن) لحلاب ءان (بيرغلا) هند

 « ؟؟”ةوقلا يلوأ رةبصملاب هون هحيبافم نإ » زيزملا ليرغتلا يفو « اهتريجم اهب ءومت ةأرملا » لاقي اک
 ةعبب ر نب دسا وهو برسا نم ناکه نال ديل رك ذو حضاو (ىنملا) "”طبتغا (بيرغلا) « مو»

 اهنم شاع ةس ٠١ ريع هنأ لاقي نب رملا ناسرفلاو نيدمحملا ءارعشلا فارشأ نم ناكو سيق نم يرماعلا
 دحأ وهو ةيوام» هفالخ رخاوأ يف ينوتو هءالسا نسحو رجاهو ملسأو مالسالا كر ىدأ دقو ةيلهاجلا يف ةنس ٠

 ا هناودو تاقلعملا ءارعش

 اأ يف سيلو ءانملاو بيعلاو صقتلا نم هتمالسل یلامت هلا ءامسأ نم لوألا مالّسلا ( ىنملا) هسع»

 هلا كيلع رم يأ ثدصم يناثلا مالسااو « “نسيم نمؤملا م الأ » ا هلوق هنمو اذه الإ ردصم هلا

 « مالسلا كل مالسلا ىدهأ » هلوقو بوبحلا ةمالسب الإ بيطي ال تملا شيع نأل انشيَع بيطيل ةمالسلاب

 1 8 يرتحبلا لوق ن
 ©0يكدع رودص ىلإ ليلغلا , يذبل ةو ماس كل مالسلا يدها * و نم

GFE grr»ىرت ال » ري زعلا لي رتلا يفو نرش لكن یب ٌةدْهَولا وأ جول ُتشألا ( بيرغ ا  
 ۾ يتشأ نم ريك قالطنا يف ام» جاجسلا لاق اخرتسالاو فضلا ًاضيأ ت شالا « “ اتما الو ًاجوع اهيف

 لثم لوألا تیبا (یملا) ( س) وأ نم للا جابت وعلا وهو وألا نم هفطعو هانح قوعلا وأو

 اسلا هلوق
 “ريلضتو ريمعتب قحالا تنك | هتزملا زع اذ رحدلا دلخ ول قباسلا وف

 جل نآرفلا (0) لج ةيرملا ةعللا بادآ جرات (4) چ حرصلا (۴) چچ كآرفلا (؟) اہل حرصلا (0)
 چ مرعلا (5) نالا (ه) یت نآرقلا (۷) ۲٣۹ يرتسبلا (31



 Ar ةرصع ةسياسلا ةديصقلا

 دودرم نم تامّرعلا يف هيض ال الو اا الو ماسال ام (؟ه)
 لاد

 دود لاب سيل كرو يبلانلاب سيت افيس تنكق تيفك د قلو ()

 ديتإلاب برملا كيلإ تقلا ةرظن ةكسألا ىلإ تبرظن اذإو (۴۷)

 ديكصوتلاو ضقنلا قح تيفو | ًامبصا ةفاللا ىلإ تتح اذإو (؟0)
 ديدستلاو قيفوتلا يف تاريخ ًاريدت رومألا تقص اذإو (؟9)

 ديسبتلاب ءاكملا غلي ال ام بيرقتلاب تغلب هاش اذإو (40)
 2 ت« هاش 5 8

 ديدشت ىلإ نييلت نيب ام اہتطسو ىدملا حاورا تضبقو )5١(
 - . علا مسج - 5 م 5 ي 2 وع

 ديعل ريغ تنكف تبرق دقلو اههنُكَو تافصلا نع تدعب دقلو (85)

 ديدحت الو بفييكت ريغ نم  ىئرولا هرب ُرادقللا كنأكف (49)

 « م س مك س قل ) ءادعألا ( ن) (م س سپ س دك اس جيك ) تليك ( فلا )

 رويمو واو لوقعمو فولحك ل لومثم ىلع ةدراولا رداصملا نم ٌدودرملا ( ىنملا) «مه»

 كريغ نع كلب ءانغتسالا انل لصح يأ انتيفكدقل يأ + فوذع « سک » لوعت» (ىنعلا) همحك»

 . مدنی ال اًيوق ًاتكرو قبب رّغلا نع ڈنر ال ًابضام ًاقيس انل تدُّكَف كب ًانمْنَقو

 ضقن قح تاكا كيبطأب_ ةفالفتا ىلإ ترشأ اذإ و ( ىنمملا) "ديلقالا ( بيرغلا ) «عمو مايد
 يرتحبلا لاق اك« ماربالاو ضقنلا قح » لوقي نأ هل يغبني ناکو . اهقيتوتو رومألا

 cw رار اريالاَو ٍضقتلا قح َّكلافو هارب دیتس 27 ديتسا اذإ الا تبت دت

 عب اصألا نوي ا ةباسحلاو دملا وهو رخ ىنم عيامألا و يتلو تیدرا هدعاسي مل نكلو

 رعاشلا لاقو هلكشأ رک ذ اذإ هب أدب يأ « ثيصانَسلا ىت هب و » هنمو اودع اذإ

 ؟©2مباصألا كاتم یت مهم يي 2 رشم “دق وأ ع ع نيک

Elgg FAD»25و  EPانئانص نم ةمص َكفَحْلَت ال يأ تانصلا ةهج نم اَنَع ديب تنأو ( ىنملا)  

 عينك نایب ىلع توردقي ال مہتککو سالا هقرعي يذلا ُردقلا كن أكف كصخش ةهج نم اذه ”يسرقو

 اح هل لمح د ددحو برملا نم هيف عا الا ايق نيملكتملا لوق وهو حس نم وعش وتشم ف و. هالحو

 ( oيرتسللا (۲) ت ٠٤۷ )( ي ةدام يف ) ناسللا (



AEيحترف فيس يف لاقو  

 دوتاو ىلثاو كسأي الإ اهييذكت كمت ةدامفلا هر )€0

 دومحلا كيأر يف وأ هلا يف نكي مل ام ةلالض هاجرلا “لك (٤ه)

 دورسملا كيدم يف وأ يحولا يف نك مل ام ةروثأم ةمكح ال (53)
 دوها نم هاف كاقو نم للا ميدملا كنع َنِعْدَي مل )٤۷(

 ل )

 ديزمل مضوم كلاك يف له ادو كديزأ يك كّتحَدَم اَ (50)

 دودحلا نرم ناصقت يلا يف مدع ٌةدايزلاو كلذو يلام (59)
 ديللاب هلل يتداهشك ىلبُملاب كل ةداهت كيلع 'ينمأ (50)

 ناكل

 4 :”يجنرفأ فْيَس يف لاقو )

 دملاو هدح تيب لوم دنهل عبط ريغ نم ضييأو )١(
Ce 1 :27 { 

 درجدريو مار لرم مدقأ دنرفلا نرم ءالاب ةيشا(؟)

 هيام نك دنت 0 5 0 0
 دل فلآ طق ام دب نرم دو بأ نع ىحم ٿار )٣(

 دبملا فيس ىلولا ٌرَصْنِي دق دم يدي نيب هڌّرَج )٤(
 (ط) درح ررو (د) (ف) ماده (ج) (طاساف) (ب) ( حم س كر كتامص ( بلا )

 ىنعم ثيبلا يف رادفلاو ادَح ( ن) ُهدَح كلدكو ًادودح اه ماقأ اذإ ضْرألاو َراَثلا دَّدَح موق نم ٌدوخأم وهو

 30 7 00 ٤ ءاضقلا مم لمعتسي يذلا ردقلا

 كلام يف سيل هنال ًافرشو ادجم كديزأ يك كنحدم ام ( ىنملا) «ه.وذةدوؤدوذ وف و4 هو

 تلق اذإ وح ًاصقان دودحلا لمجت دملا يف ةداي ز لكن أ نولوقي ءاكسملا نأل كلذ لمفأ فيكو ةداي زا مضوم

 دويقلا رخآ ىلا اذكهو تاداملا هنم تجرخ مانب هتدّيق اذإ و ءيشلا هيلع قدصر ام لكى ع هب تللد طقف «-يش»

 دث رفلا (بيرغلا ) ةبر وهو رّدقم رج فرح رورج « ضييأ » هلوق ( بارعالا ) « ةو#و*أعوأك »

 رن فلاب داري ارو يب رعب سيل ليخد وهو لك بدم وأ رابغ ̂ ةبش هيف یر ام وهو هارهوجو كفيسلا يشو

 ثنرف هيدَح نيب لوبي يأ هيّدح نيب « لاو هح نيب » هلوقب دارا ( ىنعملا ) ةيسرافلاب دنرب ب'رعم فيلا



 Ae اض روكا فيلا يف لاو

 ١ نبأ روك ذملا فيسلا يف لاقو ( }

 ذالوقلا نم ةليلكأ هيف  هدنرفإ نرم رالاب لكم )١( يح + . نا 5 50 0
 ذاق سار قوف قلات ىتح زي مف لقّحلا تيما یَا امم (؟)

 رثكأ دقو َراَثلاو ءاملا حج دق هلاك هبطشب فيسااو لّقلا ٍلُجْر را هبي بغيسلا ٌدنرفو . ءاملاب بش وه

 ي رملا لوقك ىنمملا اذه يف هارمشلا
e lg e5  

 رهن الو ران ىلع ىَوطُي نْمَجلا يف هنكسم لبق انج بسْحأ تنك أم

 © رمساا ىلع يمس وأ جلا ىلع” يثم اهنكي لفلا راقص تننظ الو

 يترعلا لوقك نارالغلاب اهقيرب ةّدِشو اهيلاقصل هشت فوبسلاو
 رددقلاب ضيملا ءابتشال اماما  مهتراوص اولس نإ درولا نع یل

 نإو سراف كولم نم وهدرجدزي و حون انيا اھو ماح وأ ماس فيحصت هلعاف « مار » 'قاه نبا لوق اّمأو

 فيي . ةيحيسملا ةتسلا نم سماللا نرفلا لئاوأ يف روج ماربم هفلخ يذلا وهف لوألا هرجدزي هب دارملا ناك

 فيسلا ةمادق

 هذختاو هبدكو همج يأ ( ن) ءان لاما ىنتقاو  لیاکالاو لثكملا (بيرغلا) «؟ و١ »
 يف ناريا شرع ىلع ناورشونأ هنلخ يذلل وهو تاو رشوتأ ىرسك و بأ وه ذابق ( نعم ا ) ةراجّتلل ال هسفنل
 كولم نم ءامدقلا هرخّدا امم هنآك تح ةيدقلا ءايشألا نم فيسلا كلذ نأ لوقلا لصاحو . م ه9 ةنس

 سرقلاو مورلا

 اي“ حرصلا (5) لب يرمملا )١(



 ةرصع ةئماثلا ةديصفلا ۹٦

 4 ةرشع ةنماثلا ةديصقلا ¥

 8 ے٤ ملا )

 رفعج هل اهادهأ هب راجي ىبحي یہی و لع يبا ىبجحي و أرفمج حدی لاقو

 2 7 هر “e ها ر س ار هر م

 يرذكلااطَقْلا يم لم اشف الإ و يرن امو ارس ام الك ات )١(

 رل ةرطاع معلا يرست أ نيو مهني قربلا اذ نأ یت افق (؟)
)- 

32-0 

 رفسلل عوضل هيف مدد ةر تدك يذلا يداولا ىرث لمل (؟)

 يرد الو باكا يردت اف ًالإَو نرياسالعلإ لیسی وأو اذف ًالإَو )€(

 ( مي س س ) ىرأ یا (ت) (  حک ) يسلدنألا نود نب دا نب ىلع نب رج ( فلا )

 ٍنطبلا دوسأ يأ 2 وجلا ناعوت وهو اطقاطق هتوصو مآحلا جَح يف هراط ٌءاطَقلا ( بيرغلا) « » ١

 لدي اهتوصل كلذب تيم قلَسلا ”رفصأو ريظلا ُىثقرأو نوللا ةريغأ وه يذلا يأ ٌيرْدُكلاو قحنجألاو

 ةغبانلا لوق هيلع
 2° بستنتف اهوعدت نيج اتا ي تيت اذإ ىماتت هبو اطق وعدت

 انك يأ ةلوصوم « ام » هلوق ( ىنمملا) بَ تم لاذ ولت اق ملوق نم اي لق كلذ تیت لق

 . يردُكلا اًطَقلا يشي اك ًالقاثتم ايش يدش ناف نت ل نإ رمأل وهف هنم يرلنو یس اا نم انيس يذلاف

 سيقلا -ىرما لوقك مر ايد ىلا أ هلابحأ ىلا وصلا وه بحل هل يرسي يذلا ملا نأ غا

 ٩< روف لولا نیب یوا طقسب لزنمو بیبح یرکذ نم كیتاعق

 بولطلا اذه ليل نَا يرو اذه لبق اير انن انئاحأ رايد ىلا اًنلصو انك نإ نق هبحاصا لوق

 اک اقام ای ًایشماو يشل يف عارسإلاب انشا شکن نأ ىلا انب 0

 الج يحتم قشاعلا نأ ةيلاّثلا تايبأألا نم ”ريظي . ٌيردُكتا اطقلا يشم

 يأ ىّ عّرضتو كاسل عاطو - « بيط رشن » لاقي ةبيطلا ةحئارلا رشنلا (بيرغلا) «4وموم»

 لمثلا ىلع سيلو رس وذ قعي فاس لجرو بو بحاصکر فاس مج ج رفسلاو س تعا تب مرشتناف لر

 "يلع يجوع » لاق دحاولل رسل نوكي دقو راحاو تمم راسو ثاقتسأو ”رغسو فاس موقو لف هل | هنأ

 هتبيبح راد ةفرعم يف هري ةدش فصي ( ىنملا ) “باك ةزاو # « رس يتتاق
 + حرسلا ير e تاقلملا (؟) ٠٠١ ةنيالا 0



 AV ةرصع ةتماثلا ةديصفلا

 رثملا ندشلاو جملا هابظفلا سانك 35 مسا يف ياك ځا ( ه)

 ريخ نم فلستلا ريغ اهب يل امو مهضراب يسا يآ اوم لټه (5)
 2 7 ما .ءءام ع س

 ردصلاو اولا ءانحأ نيب مهو | مهلع لئاسأ يآ بحت نمو (۷)

 يرْكَف نم برق و ينيع نع بيف هنود ثداوحلا يأت رک يلو (۸)

 رملكا نم سأكب يقاّسلا رع اک هرکدل تشاج سفتلا ةترکذ اذإ (۹)
 (م س سیا س فك ) اوچ لهو ( ابا  (حجبك ) فیعتلا ( ملار)

 « رح رص فَ وه » موق هنمو رجشلا تاذ لامرلا نم ةمرصنلا ٌةلمترا ةعِرّصلا (بيرغلا) « ه»
 ليلو اهتم عم نيملا داوس يهو فک جغ اهنيع يف يتلا يهو اد عج جعألاو = يش يح يأ

 ”ةفرط لاق َقِلْطَأ اذا يبظلا دلو يأ ندا عج وهو نش فخ هلعل ندشلاو س دوسأ يأ ٌجعدأ

 ٩يت رتو ريل َفارطأ وانت نادرا ضمنت ىوحأ يلا قو

 ةر هّضايي وامي ام ءابظلا نم وهو َرَمْعَأ عم رفشلاو --

CNPكلزک ' و ةباده ريغ ىلع طبخ ليقو َلَدَعو هنع لام ( ض ) ُهنَعو قي رطلا فَسَع ( بيرغلا )  

 لم نب دايز لاق هنعو قيرطلا فست

 زا حور ألا لح ًاميتُْم ءارقلا ىلع أ ىتم
 لاقي رايتخالاو ةب رجتلاو ء ءيشلاب مل ]علا ءاحلا م راو ا ريب مذ يأ ساتلا فست نالفو

 « ُرْبُخلا نّبَحلا قّدص »

 قا انا نی لق وہ هنو اطا وهو انفو ءاحل سكي رئ حج اجالا (بيرغلا) « ۷ »

 ءانحا هيلع ىوط » لاق ملضلا مك نديلا نم جاج .وعا هبف ام لک اضيأ وهو « قدّصلا ءان ىدرحتي و

 ةقباّسلا ةديصقلا يف هلوق اذه ثم ( ىنعلا) هَّنطَع اذا (ن) هانح نم € هردص

 وو يهو لوهأملا يريمضو ايلهأ يتاقم نع ا اذأم
 هسا دمع 3 7 و لس ےس

 لجو » یلامت هلوق هنمو هريغو لهأ نم هب تنت اطاو هيلا تنكس ام لک نكشلا ( بيرغلا) «۸ ۵

 تيبلاو لزغلا ًاصيأ وهو اهلا كسي اهنأل ارا مكَسلاو کس ليللا

4ADلف يأ نشيجن ردقلا لثم تمفتراو تب رطضاو تراث ( ض ) نقلا ت تشاج ( بيرغلا )  

 باع نآرفلا (4) لپ حارسلا ) +٠١ ةساحلا (م) ع٠ تالا (ه)



۹Aةرسع ةنماثلا ةديصنلا  

 ن تاسو چ ل

 ملا لح يف هاّضمدلا سقت ىوط مرم ةَشاقح آلإ يل قب غو )0١
 جر 3 - :

 ربّصلاو دلجتلاب لالا يبرأ الب يلايللا ينيمارت تز امو (99)
a} t27 

  06ِرْغَو بكرم ىلع اهنم ينامحتو هداك رو يت يايا لجأت

 ) (دك) ةحهم ( ب ) (حماد مكر اورداعامو ( فلا

 ) حم س حک ) ريصلاو دلستلا اولو" نكلو مهيلع ءاكلاب يتوعتم امو ( ج (
 ) (ماس ميدل س س دک كر لآ ( د

 ) ابنك يح مايألا ىحت نلو ( ھ ١ (ط س مكر رعو بكرم ىلع يم اهلخأو

 بارطضالاو ةكرسلا ةّدالل هذه يف ىنمملالصأو . هيف ام سبح ىلع ردقي ل اذا ردّصلا كلذكو اهيف ام ٌمفتريف

 بكي مم نب ورم لاق

 ”تترقتساف اههوركم ىلع تذرف قرع لوأ قلا يلا تاج
 25 س ےک مع هر 8 ء سو

 زاجلا نمو هَ و هب عو هب وث ف ربع» لاقي اكو لر اراتعو ارثاع (2ل - ض-ن) سرلا عو

 زب زعلا لي رتلا يفو َهَملَطَأ هرثغأو « اجلا رس ىلع رع » لاقي بلَط ريغ نم زم ىلع غو الطإلا مضلاب روثملا

 اإ احسا انآ ىلع رثع نيف »
 ”عانشلا لاق یم a | يهو عراق نصار ىلا دج يف ورا ة يق ۾ ملا ماسلا (بيرغلا ) »١٠١«

 2٩ل الو بولا بفارطأ كردم هفت ةّشاَتُح تماد ام هرلا امو

nطي وهو بأقل بذل يلا وهو مارغلا نم - يشااب + راو نيدلاو هينا ٌريسأ م کلک لاو  

 6 2 ا 3 ناک اهباذَع نإ » ىلاعت هلوق هملمو هم ىق نأ غاطتسي ةلامو مزاللا باذعااو ماما شل

 ا ءاضمرلاو رحنا ةدش ضَمرلاو ءاضعلاو سس ضبع , ىتح حلاو ةقح با + هنأل ام رغ نيم اا” ميرغلاو

 رعاشلا لاف سمشاا ةَدش نم ةيماحلا ةراخلا ْن ضرأألا

 “) الاب اصلا نم ريحتسملاك هب رک دع ور رمعل ريحتسملا

 قشاع قمر هناك يئايح نم ام اعمر الإ يدسج يف ّلعألا وأ لارا ی ويب لو كاللا ىلع تفرش دقو (ىنملا)
 « مرم شاش الإ يل قب ت لو » باوصلا نوكي نأ ن كو و راک رح يذلا هردص تحن نزلا ةرارح ىوط

 ثوب رطو رعَو ناكم » لاقي لهسلا ةض ُنَْحلا بلّصلا ناكل حتت رَغَولا ( بيرغلا) «١؟ورر»

 َنلعأ لماَعأ لوقي هنامز لهأ هماّيأب دارأ ( ىنعلا ) موتو ( ك ) رع هنم ٌلمفلاو « رع يلطمو رع
 ةداغلاو لس بكرم رهظ ىلع يأ « ٍةداغ رهظ ىلع » هلوقو. مظلاو قدشلاب يتتواماعي مو ةفطالملاو نيللاب ينامز

 اهفاطعأ تنالو ابقنع تلام 5 قي راجلا تاديغنِم د كيغلا ةئيبلا ةنيللا ةمعانلا ةأرلا

 چچ دئارفلا () کچ ںآرفلا () تاللا (+) بچ نآرقلا (؟) ۷٤ ةالا ىذ



 حق ةرصع ةنماثلا ةديصقلا

 يفر

 راو لع هيفا يح لثم ىلإ دام نامرزلا لينا ال ختببلاو )0

 ا

 ورت 'يتماصمسب هس يندلتو رثداح لك ىلع ىح يندجنأو )١5(

 رق ىلإ رقم ني ام يروا ىل ىلإ دخت نيب ام ينَوَخَو )1١(
 رخفلاو نعلا نم وم اجا ينجو همم ناد أر يف هب الح ۷

 س جكأ) رتو ىلع يرهدل ىضعأ ال تيل اف يدعاسو بانلاو يدير دش دقو ( فلا )

 ( غب لل سپ - دك جك ) ورم يتواسمسب يود اهلراف يشو يهو مايالا ىلا ماقو ( ب )

 داو ( ن ) ةيادلا داق ن هدايق هاطعأ كالذكو هل داقنا يأ هنّداقم هاطعأ ( بيرغلا) ٠٠١ و »٠۳

 ًقيادلا هب دات ام دوف و دايقلاو شاخ نم َقاوسلاو ماك نم َدوقلا ناف اهقاس ضيقت وهو ةَدآَقَمو ادابقو
 نهي براق هتيع لُجرا ىضغأو - كاوه ىلع كعواطب 2 ایا ںیلس نالفو دواقم حلاو ہ وحول لبح نم

 ليقف لا يف لصتسا مث نکس يأ « - يلا لع نالف ىّ » زالا نمو اعيش يب ال ىتح اهب انج

 0 دم كلذكو هيلع هئاعأ هيلع هدو تولار - هتع ًاونع ككاو ربص اذإ ىذنلا ىلع ىَمْعَأ

 ريصأ فيكو هملظ ىلع ربصأ نا نأو ىي ىلإ يدصق نع ينمنم اذإ نامزلل مّصخأ ن با نأ تاسأو ( ىلا )

 نب ور# بيس مسا ةماصمّصلاو ورع يتماصمصك نيفيس هدنع نم يندلقو تداح لك ىلع یحی ياا دقو

 لاق صاملا نبا دیس بَ انو برکیدمس

 ٌمالسلا بفيسلا ةماصمّصلا ىلع 2 يتْحَي للو خا ۾ ندخ

 ماركا يف ةبساولا كلو هالق رع هلأ م كيلخ
 © ا نع نيصو هيا ترق شرق نم يك هب توبح

 يرج نب لشن لاقو
 راض هنت دق م ورع يس اك رابشم موي ينال ام جام نأ

 موي لاق هنع ها باطلا نب رع نأ ىاورُب و ةماصمصو ماصمص وهف يشي ال مراص فيس لكو

 . بركي دم» نم ورمل يق اسراف نه لاق . سيقلا ؤرما ليق اهر عاش نف لاق . "ملاح هل ليق برما د ةوجأ نم
 اصلا ليق ىم اهفويس يأف لاق

 اهلصأو رادلا سو ًاضيأ وهو رلعتلا نيملا "ضب رم ”اتااو طنا # 7 لوخ ( بيرغلا ) مهد

 » ماشلا مالسالا ر راد ر » هنمو

 مار ال رسعتمو عم لکو ددشاو يوق م ًاعاَنمو ةعانم ( ك ) نصا نالف منم (بيرغلا) «»

 چ حرصلا (1) بچ حرصلا (0) مءدربلل (4) جفال ةساجلا (م) ناما (*) اج حرملا (0)



 ةرصع ةتمأثلا ةديمفلا سلع.

 امل وچ 22 f كيب

 رطقلاب رهدلا نم اموي تبشر ُةَتفَصَو يناب الإ ةع امو ١0(
 سل مغ 3 8

 رثنلاو مظنلا يف هيبشتلا ةداع ىلع سرج تملا

 رُخ ينل يحب لبق ينإ ٍرْصَسلاَرَف َالَخ يذلا ينامز نع يتالأست الف (19)
 تلا نم لص قوف ر ليلك أ هلاصخ ناڪ آلذي يسحو )٣(

(ow 

 رعشلاو فرظلاو سفنلا يش اوح ليقص ىض لاو رشبلاو هجولا ترف ققر (۷

 (ط -- جيك )  رطفلا ىف هدثدملا لوق ىوس ءيشب هدوج رخدلا نم موي يف بيع امو ( فلآ )
 ( غي س سب س دك ) رفيلاو ةحولاو فيلا دلرق قيتع ىحلاو ملحلاو رهدذلا يشاوح ليقص (ب )

 نم وه لبق نيلا ءامنص ةيحانب “رمق نادم ( ىنعملا ) نونلا كي رحتب .ةعنلا ةغلا ينو "حين بف هيلا لص الو
 ةيدبملا رع نب ةبلمث لاق نب يذ نبا فيس ثيدح يف کد د هلو مالّسلاو ةواصلا هيلعو انين ىلع نايس ءانب

 ليجارأ هباب سرح نادل ف تنکیو لو

 يتينم تنك ث ثيح ين ل 06

 نادمُم رصق فصو يف ليق امو

 رقي ال امس فقس نيرشع  ادتصم ءامسلا دك ىلإ وسي
 رزومو قطنم مالا نيو  ةمامب بّصعم باحلا نرمو

 ٩7 رلاو هحورص نيب عزجلاو هرخص هنم رطقلاب كالت
 ناسنالا ّنِإ رصملاو » ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ هبف رشع مساتلا تيبلاو ٌصضراو (ىملا) «٩۹و ۱۸و ا۷»

 ةنمزألا رك يف رصملاب ةأ ثيح ّحدبأ دقلو « رخ ف

 “> ياك لاو س لذج هنضنو اذكب ذج وه لاقي ناحرفاا ُنآلْذَجلا ( بيرغلا) ١۲٠و »٠٠

 جرخشتل ام وه ليقو ثيع وهف ئاند برش اذاق جبورضم ريغ ِبَحَللا نم ناکام ر ريتلاو س

 ثعاشلا لاق عاصي ن لبق  ضرألا رهاوج _ عيمجو رم ةّضقو هذ

 ديمو نم اتم دبع ونبو ١ علل نرم قييم موق لک
 دئرنلاب داري اهرو ليخد وهو لمن بدم وأ رابغ هبش هيق ىري ام وهو هرهوجو فيسلا يشو دنرفالاو دنرغلاو -

 ةمرلا يذ لوق يف هّريظن دجوإ قطنملا ٍيمئاوحو حضاو ( ىنملا ) ةيسراقلاب دنرب بترعم هسفن فيسلا
 2012 الو بارش الل يشاوحلا * ميخر  ”قطنمو ريرلا لق رتب اه

 ايت حرسصلا (4) دچک ںآرفلا (٭) ٠٤۹ مالسالا لبق برملا (؟)  هد+ تايلشفلا (0)

 «(رزن ةدام ىف ) ناساللا (5) ناسللا (ه)

 فلاح وأو شوحأ

 ET يرل واه اهب يخي

 نم نمل نم



 4 ةرعم ةنماثلا ةديمفلا

 ثق الو عفت تن م كتإف ةلياب تاختا رع هنبا اف ۷
 رطتلا يب نود جاٿلا دقتل رف هلأ تنأ 0. مد يلع نبا ايو 9
 رجلا ىلإ نوجا نيب ام هم يلو لآل مارملا ثيبلا ةدنع ىف (؟8)

 رهّدلا بون نم رعدلا َنامأ تذخأ هِصاَرِع نود لْحرلا ططح الو )۲٠(

 رزولاو فعالا ملا نم يلع ىج يقلب يني آل هاد داو (۳۷
 ركّشلا نع يزجمل يدنع“ هقورممو هبي ُدَحْبَأ نكح يأ كلذو (؟0)

 سفنلا يشاوح ليقص » هلوقو فارطألا صمم اهمالك نأ ينمي يئاوحلا مخر حرش يف ناسألا بحاص لاق
 مامت يبأ لوق يف هريظن « رعشلاو فرظلاو

 دب هنأ يف تيرامام كيشكي  هقلخ َّنَأ ول للا يشاوح يقر

 رسكلاب رلدملا نم هب نزاو لو سالا نم يحب < وس ل يآ « خلا » لت (یعلا) «؟جو ؟؟»

 داش لدم شو لغ لدم مالغ ناك اذإ « كتاش لدعو كمالغ لدع يدنع » لوقت 7 ریظنلاو ٌلثلل وهو

 ٌدارملاو « "”لدع الو ًاقرص هنم هللا لبقي مل رفا برش نء » هتمو نیعلا تحتف هسنج ريغنم هتمیق تدر اذاف

 رضم نب سايلا نب ةكردم نب ةئَرُخ نب ةناتك نب رضنلا وهو شي رق وبأ رضنلاو ني رق رضن ينب
 يذلا دجلا ءاذجي فرا لبا وهو بّصحلا دنع ةي حضوم ءاحلا حتفب نوجتساا ( ىنملا ) «؟4»

 رحح » هل لاقي و لامثلا بناج نم ةبمكلاب ٌرادملا طلا هاوح ام ءاا رسكي رجل او نی رارجلا تعش يلب

 هرس وهف طئاح نم ةئرجح ام لكو « ليممما
 يفي الو # ۹ صارعلاو تملا نم رغصأ ريعبلل بكرم لكلا ( بيرغلا ) «۲۷ و 55و *0»

 قامت لوق هنمو هلقثل يذلا ليقثلا لمحل رر ولاو 32 هيازام 0 يأ ءيثلا كلذب ءيثلا اذه

 لاو - مولد بيدا ىلع شيدا يف ر ذولا طي ام “یر ر درو ةوزاو رر لَو »

 نع ارجاع ترص ثيحب لإ هناسحإ نم رک أ ولا ذأ ی اد كج د هلو ارا ها ( تلا )

 نا ا ير اذه هملظف هب يل قاط ال ام هدوُج نم ينل هنأل ينال هن أكف هركش

 "ينك قرغاف هاي اطو ياش ىرئلك بوش حس
 وام حرسصلا (4) ڳچ عاقبلاو ةكمألا ءامسأ يف عالطالا دصأرم (+) مق ةيابنلا () دج ماتوا ىلا

 ۾ حرصلا (9) لپ حرسصلا (0) 2 متح ںآرفلا (ه)



 ةديصقلا ¥

(Aمق ركش ىلع ردفا 7 3 اذإ  

 3 اظ هيلا ينينَع (؟9)

 هنري اس كلالمألا تار اف (؟0)

 راب قباوسلا دلا يق دقف (؟9)
 امذاب هللا ةحر نم ال بج ايف (؟9)

 ىلا قس يف ڙدبلا ىتح كؤادف (6)
 لاصخ ةيفرشملا ماسلا َتلَس (؟8)

 اهلك قةّيربلا يف ْنَم يل ليت ولو (؟8)

 رکا ىلإ الإ ريطلا نينح سیلو

 يربي اك بس ةلالمألا تدب امو
 1 رجلي حجيج انملا ساقتأ مّطَقو

 رككتلا نمر يف فلا رف هيلا
 ردبلا نع اضف ششلا ىحو ًاريتم

 رمغدلا نم داما هيف هته

 يرذأ ال تاق اهب يبلع ىلع لاوس

 رف نمو ليل هانا نم نك ولو

 رف ةَ نم وأ ِةَبْطَمُم _ ىظ ني جوجآي َمْدَي اف ناولو (۷)
 هَدْحَو باکتا قلي يذلا تسلأ (مس)

 (ط س س س دک س جك )  رصملا بقوم يف هللا يداي ميك ف يقوم هيدايأ ايالا ىف حصفتأ ( فلا )
 ( حم س مك ) ايام رادلا حزالا نحم هيلأ © ب )

 هب امال شیلا هيلع ق لأ يأ یت هت رو ( ض ) مهسلا شار ( بيرغلا) «۳۰و ۲۹و عمم

 قبالة لأ « يربي الو نتي ريال نالف » لاقي هح او قاوعلاو مهسلا ىَرتو

 يرمي ام وم یر رابع و .ايعإلا نم هاي 5 لا حجات ءا ءابلإ 0 ملا (ميرفل) 022 ٠

 ىل لاب يطا ساب ف (یلا) ر تاس انک زی لا د یس لاق یی و ةوهبم وهف لا لع

 ءايعالا ن . اهئافنأ مطقنت ىتح اهب ردتو اهضيورتل ناديا يف اهي رب ةو برحلل َةَدْعريصنف اهّئابن ىطرتل
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 ةدس اذا !(ص) ةماثلاو بابلا م مدد نم جوجأمو جوج اي نبي سلا مدر لاوس« بف ل شا ءا نمو» للام

 يشك سب بم نکو لو يا «حلا یک وود هلوقو خاو (ىنملا) ر میو 32 هرجا ىلاعت هلوق هنمو

 ي حرش قبس دقو ة ديلا حامرلاو بفويسلاب اينبم جوج امو جوجأي دس اف نأ ولو راهنلاو ليللا تاعاسک

 دج حرملا (م) ج نكرفلا (0) : ينج ںآرفلا (1)



 سوا ةرمع ةنماثلا ةديصقلا

 لارا

(FN)ف ىلع فح كنم كراو كسفنب ىضلا لا هلا اهبأ دای اتشرف  

 رمعلا ىل قفشأو يلا لع قفطأف كرذم تنأ هلك اذهو كاذف (؟ة)

 ركقلاو ىيفتلا ةحار يأ وهللا ينو امان دامب الملل يتلابف )٤٠(
 ركبلا ةكشفلاو يليا نقلا مويل اَهنْوَص كيفن لثم سفن قح نمو (41)

 رممإلا كلذ نم لق امل نيو ٠ اهتوفت كوالا ديم خر م ولو (5)

 رْذُع نم وهللاو تاّذللا يف كلاف ةبيبش لادغعاو ايند ُةراَضَغ (49)

 ثلا نم لابتقا يف ىَدَفُم كيم اهب رمي مل اذإ ايندلا يف ريخ الو (45)

 رْختلا نم َّقَرَأ بادآب تتاح أا نم دلا ماب سلا الأ (ه)

 رضتلا نَمَرلا يف شيلا لويذ َرِجَف دئاش تنأ ينلا 8 نم تغرف ( ۷

 ( لال عم س عك )ر ردق ىلع الإ سلا نهركت الف رصعأ ملسللو مايآ برحتلو ( بلا )

 ( حك ) ىوحلا نر م لآ ًانايآ كل یرآ ( ج) (اهريع) داش (حجر) ( ب )

 ليق ًلئاقلا ةمطاقلا قب رضلا تلاكتتلا نم كلا ملا (بيرغلا) ١٤و ٤٤و ۹٣و مهد

 أب يعف اپام اپمدقنب م لكو . لوا ءىش د لک کیو « اراكبأ لع أبر ص تناك هنمو یت الو

 مارذملا لْصَألا يف 2 يث الو كي كنم ملا اذه ام » لاقي

 25 09 و

 “لکو فكضو رف اينو ينوي ( س ) يوو ي ( ض ) رمألا يف ٌلجرلا نو (بيرغلا) «ء٣»
 ۲ن ی نيل لع ت اک سا الع لمحت الو » ىلاعت هلوق هنمو ٌلقَنلا ثيلثتلاب رعإلاو  ايعأو

 ٌرابكلا يأ ٌديِصلا كولملا يأ كولملا دبص ( ىنعملا ) بدلا ًاضيأ وهو

 صحا هلام قلك لاملاب ( س ) ٌلجترلا رضَعو شيملا بيطو بطلا ةراضقلا ( بيرغلا ) «هج»

 رضع وهف راتقإ دمب
EDممل (ك اس سادس ن) ءيش لکو نوللاو ةجولاو رحشلا شن ب (بيرغلا) «ةةوةهو  

 « "يتلا ةر ميعوجو يف فرمت س ىلاعت هلوق هنمو رضا هنم ”مسالاو ضن و ضان وهف شحو

 ج ںآرفلا (+) چچ نآرقلا (؟) چ حرسصلا )
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 و ےک

 رقت نم كفنت سيل ساع ْنكْسَسَو یش نم تلفت سيل دای | ادل (€۷)

 رضا ةَقَحَرُم “لك ءاوه وذو  همزع بطلا فَعَرْلا وعدي كلثمو (44)

 لَنا مد نم ی رّثلا يو را كتف مد نم عو لا يف ٌصيسلا يوت لز امو )64(

 رض لام يف كلاين نم لفت ىدلاكص سناوألا نضييلاب منت معو (00)

 ربكملاو ةناَورتلتاب حملا قحا هوم رذملا يف كتراز يتلا نإ (ه١)
 1 لک شح (نط) ( فلا )

 يتلا دايما يأ ر ماركلا ليإلا یم « شع » نعي رحت هلعل رن هيف « ضلع د هلوق (ىتملا) «ة۷»

 ب ال ةحارلا سيس وه يذلا نوكسلا نأ يني نكمل ودمت لازت ال يتلا سيملاو شل يِرْسَت ازت ال

 لاقي اه ريغو توصلاو ةكرملا نوكس يف كلذ نوكي نكس اذإ ( ف) ءَدَع نم « ءدبت » هلوقو لبالاو د دايجلل

 هلوقك املا ةرمملا لادباي اده لاقي دقو مهتاوصأ تأده

 ٠با مرق اهب سيل ُسانلاو اهسْئاَرَق نع اده عابتلا نإ
 هلأ ةزمطا باف ءىداهم وددت دارأ

 < سلاو “فخرا (بيرغلا) «ءو»

«SA»نب رش لاق عؤتترا دهس لاقي ربارحلا ىنمي ينأي دقو ْعَدملا لطألا يف ٌغوترلا ( بيرغلا )  

 مزاخ يبأ

 اوك علا لا وپ مهن قم مكحيلع ةباَطِع موق هرطنيو
 هب ا ني كّتيدحو كب'رق بح شتلا ُةَبيط ةي راج يهو سنا عج نئاوألا ( بيرغلا) «ه٠»

 تختو هليذ رج ( ن) لجرلا لفرد -- ©*”ىئشلاَو - هب هبل نکسو هلا اذا ةسناو اتا (ض- كل س)
 هنمو هديب رطخ وأ

 “لاذ هباَّدُه نم نحس  هقو ريرحلا قرَس يف نفر

«o\»يأ « ًاثهاوم هثيقل » لوقت كانك ليلا نم ُثهوبْلاو ليلا نم ةعاس دم رولا (بيرغلا )  

 ةي راجلا ناو (ىعملا ) ةناوزنملا يدش وه لوقت ُبكلا اهتاغل عيمج يف ءاملا ۽ مغ ةاوزتځلاو - نهو دب

 كتراي زب فرشلا نم تلان اي ربكلاو رخفلاب رخألا يراوجلا قحا ليللا يف كتراز يتلا

 ناسللا (1) ج حرملا ()  ناللا (4) ج فلا () چ ا حفلا () ناسا (4)



 © _ ةريهع ةنماقا ةديسقلا

 ا

 ردقلا فرش نم هلان يذلا لاني اما وذ مورا لقره ڈوب )¥(

 ١ نم تينغلاب هيث طش امو هداف ُرْطَش تنأ نم اهب اح (ه6)
 رشألاو يهنلا سلجم يف ىنا اماذإ اأ هلثم تأر *نيع الف كوخأ (ه8)

 ردصلا لَ نم ءاملا درب قاوم تأ ذإ ةيدحلا كنم [تسقو دقو (٠ه)

(eرق ىلإ فينك رّصق نمو تداهت ىضِر كيم ىلإ ماس كلم نف  

 ردبلا ىلإ | تفر سلا الإ یھ امو طم ققاو ٌدْنَّسلا الإ يه اش (ه۷)
 ب

 نقلا هجوألاو ضيبلا تانفجلا يوذ برمي لآ نم لايقألا كل يبنتس (ه8)

 ( سك ) تالسلا (ب) 4( اهريع) هليل يسع (فلآ)

 هابجلاو تنم يأ اذك نع هابحو هاطعأ (ن) اذكي هابح (بيرغلا) «هالو هةلوههوهةو هو هك»

 دحاولا فصنلا يأ رمشلا تدب رطش هنمو ءيشلا صن رطشلاو «  رك ددابح » لاقي هاطملا رسكتاب
 ©00ىضابتو س هنم

 « شيرق ين » عيدبلا لوق هنمو هيلا باستتالاب هَر (ض) مرک دج هام ( بيرغلا) «هم»

 ناب ز نب فأ لاق ىزتعاو بستنا ِ ىلا نالف ىمتتاو

 ۹و اهمادقإ ىرتتلا دسأك 2 ءىّتطل انیمتناو رارتسل اود

 يق هلصأو ةي ةأرلاو ىلعألا ثانلا نود سيئرلا وح ليقو ریه كولم نم هَل وهو لق عج لايفألاو -
 يرجو الواتس اد نبا لأ غل ”ليقلا اشي "لولو ديف ءاشي ام لوقي نال هب يمس كيتو تيك
 ةسخلا عبشت ةحفصلا مَ ةرشعلا عيش شد ةعصتتلا م ةئفجلا عاصقلا معا اولاقو ةنقحلا دحاو ”تانّملاو -

 ٌمامطملا ديسلا يمس «“"ءارغلا او » ثيدلا ينو ٍنْمُدلاو مشلاب ”ةؤلمم ىأ هاضيبلا ىأ ھا رذلاو

 يديبعلا بقتملا لاق امف سالا ُب هنأل ةنقج
 م يع هجم نس ىلا ير ةننجلا غرم

 ناكل يمنتس لدب ينك و لاق واو « ىن » حرش نم ىنخي ال اك ةدئاز « كل » هلوق يف ماللا ( ىنملا )
 « ىغ » نال لايقألا ىلا عفترتس يأ « لايقألا ىلا يبس » باوصلا نوكي نأ نكي و حدملا يف ٌملبأو نسحأ

 ر ابات لوتکی تا ینچ اشبأ (ض)
 ٠٠۲ ثايدملل (ه) چ ةيابلا (4) چ حرصلا (سر ۸۰ ةساملا (م) دیت حرصلا (1)
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 رقت نم كفنت سيل ساع نكتو یر نم كلفنت سيل دايج ادہل (519)

 رضملا ةَقَهْرُم لك هاوه وذو  همزع بلا فَعْرْلا وعذب كلثمو (44)
 رتا مد نم یرلا يورثدأ كقخ مدنم عورلا يف قيسلا يو رتل زام )£4(

 رض لاح يف لاند نم َلْفْرَتَو ىألاڪ ىناوألا ضيبلاب متلو (60)
 ربڪلاو ةناوزتلتاب ىلا قحأ ًاتهاوم رذحلا يف َكْئَراَر يتلا نإ (ه9)

 کک ضخ (نظ) ( فلا )

 يتلا دايما يأ _ماركلا لبإلا ىمي « ِسْيِع » في رحت هلمل رن هيف « ضلت » هلوق (ىنملا ) «ء۷»
 لب ال ةحارلا بيسوع . يذلا نوكسلا نأ ينمي نکل ودمت لازت ال يتلا سيملاو نكست ير ارال

 لاقي اه ريغو توضلاو ةكرخلا نوكس يف كلذ نوكي نكس اذإ ( ف ۶ده نم « هدهت » هلوقو لبالاو دايحلل
 هلوقك اهلا ةزمملا لادباي اده لاقي دقو مهئاوصأ تأده

 بأ مرش واهب سيل ُسانلاو اهسئاَرَق نمت اد عابتلا نإ
 الأ ةرمحلا َلَدْبَأَف ءىداهم و دہ دارأ
 >2 سلاو فخرا (بيرغلا) «عم»

 نب رثثب لاق وَلا دهم لافي بارَحلا ىنمم يني دقو ْعَرَشلا لطألا يف غوا ( بيرغلا) «ءه»

 1 ۰ مزاخ يآ

 وکر عوكل ىلا مو مت یم مُكحيلع باص موق هرطنيو
 هب سا ني كئيدحو كب رق ٠ بحت سفتلا ةبیط ”ةي راج يهو ةَ مج نناوألا (بيرغلا) «ه٠.»

 تختو هليذ ترج ( ن) لجرلا لفرد - ألا - هب هبلق نكسو ها اذا ساو انآ (ض- ك س)

 هنمو هديب رطح وأ

 اذ هياَدُع نم نح  هترقو ريرحلا قّرَس يف حفر

 يأ « اتهم هثيقل » لوقت + كاذك ليلا نم ثهوملاو ليللا نم ةعاس دس نهرا (بيرغلا ) «هل»

 ةي راج لا ناو ( ىتعملا ) ةناوزنملا يدش وه لوقت يكل اهتاغل عيمج يف ءاخعا مضي ناو رتكملاو 3-3 نحو دب

 كترايزب يفرشلا نم ْتلان ام ربكلاو رخفلاب تالا يراوملا ُةقحأ ليلا يف كتراز ين

 ناسا (1) | + حرصلا () تاسللا (2) چ حرملا ب ل حرصلا (؟) تالا (1)



 بوو ةريصع ةنماكلا ةدبمفلا

Ss 

 ردقلا فرش نم هلان يذلا لان هنأ جالا وذ مولا لقره ذوي (50
 رطشلا نم يفلاب هيث طش امو  هداؤف رطح تننأ نَم اهب لاح (ه6)
 رشألاو يعنلا سلجم يف ىتخا اماذإ اأ هلثم تأر +نيع الف كوخأ (ه5)

 ردصلا لع نم هاملا درب مقاوم تتَأ ذإ ةيدملا كنم تسقو دقو (هه)

 رْصَق ىلإ فينُم رطق نمو تدامت ىر كلم ىلإ ماس كلم نه (هد)
 ىکا

 ردبلا ىلإ قز سلا الإ' یھ امو طم ققاو ُدْمَّسلا الإ يه اف (ه۷)
{tw} 

 يملا هجوألاو ضيبلا تانفلا يوذ بري لآ نم لايقألا كل يبس (ه8)
 ( یک ) تالعملا (ب)  (طريع) هليل ® (بلا )

 ةايحلاو نم يأ اذك نع هابحو هاطعأ (ن) انکی هابح (بيرغلا) «ةهالوه5وهدوه4وهموودك»

 دحاولا فصنلا يأ رعشلا تدب طش هنمو ءيشلا صن ٌرطّشلاو -- « رك دابح » لاقي هاطعلا رسكلأب
 ٩ یداپتو س هنم

 « شي رق ينم » عيدبلا لوق هنمو هيلا باسنتالاب هَر (ض) رك دح هات ( بيرغلا) «ه۸»

 ناپ ز نب ف أ لاق ىزتعاو بستتا هيبأ ىلا ناف ىمتتاو

 شیو اهئادقإ یرسلا دساک  ءیبطا انيمتتاو رازتسسلا اوعَد

 يق هلأ لق ةأرملاو ىلعألا كلل نود سيئرلا وه ليقو ريج كولم نم كا وهو ليف عج لايقألاو >3

 و ی حجاوي و لَا غلب "ليتل ًاضيأ ل وقلاو دغني دقيق ءاشي ام لوقي هل هب يمس كيمو تيك
 ةسفخلا عبشت ةحفصلا م ةرشملا بشت ةمطتلا مث ةننحلا عاصقلا معآ اولاقو رت ٍةنقحلا ٌدحاو انما س

 ُمامطملا ديسلا يس «“"”ءارغلا ةننلا تنأو » ثيدحلا يو ٍنْهّدلاو محشلاب وام ىأ داضيبلا ىأ ھا رذلاو

 يديبعلا بقثملا لاق اف َساَّنلا ايلي هنأل ةنئج ةينَج

 مهر ريغ هسلجم رح ٠ ىلا ير رقتتحلا ْعَرْبُم

 ناكل يمنتس لدب يت و لاق ولو « ىف » حرش نم ىنخي ال اک ةدئاز « كل » هلوق يف ماللا ( ىنعلا )
 « ىغ » نال لايقألا ىلا مقترتس يأ « لايقألا ىلا يِيْنَنَس » باوصلا نوكي نأ نكي و حدملا يف َملبأو نسحأ

 ارش ابات لوقك تنا یہ ًاضيأ (ض)
 )١( تايضنلا ) لج ةيابلا ) لپ حرعلا (#) ۸۰ ةساحلا («) ليت حرصلا ٠٠٠١



 ةرفع ةئماثلا ةديسقلا ۳

 رجلا ةقرعم باّنألا ةلباتُم ةليتع كيلإ اسس تلقو (09)
 {e ( فلا ر

 ر الو ٌبارعلا ع طصا اذإ شيل هلي ضرألا ف سيل نم اهب تبوبح (50)

 ع( حم س جيك ) يلاوملا ( ناز |. ( جم اس جك) برغل ( فلا )

 ©0قارشا دس اهيلا تين تح  اولیگ امو ی اَهّشق ترداب
 لايقأ كلن نم رثكتس يأ دازو رثك اذا اومن ومني ءيبثلا امن نم « ومنتس » باوصلا نوكي نأ زوجي و

 ربدتف برعي

 نأ نع اهيحاوص لَم اهنأل كلذ اه ليق ٌةرّدخا ةيركلا ٌةأرلا لصألا يف دليقعلا ( بيرغلا) «ه۹»

 يالا توقا نم يش لکن م ميكا يف ليسا م07 تصب تسبح يأ اًمردخ يف تاع اهنأل و أ . اَنْ
 س ل »لیقو هي وبأ لبق م بسنلا مب ركل باتا  هُرَرُد رحبلا ,لئاقعو مالكا ق هنمو

 رم اضيأ لاقي و هيف “رص يأ كلذ يف قارع هل يذلا مركلآاو بسس يف قرمْلاو “نیفرطلا مرک

 ثرحلا نب رضنلا تنب ةليتق لوق هنمو ملآو لوم لاق اک یی رعو
 e قرم لح لحفلاو اموت يف ةبيجن هئنض تتآلو تمعأ

 هيف ًاقي رع راص مركلا يف قرغأ كلذكو لجرلا ّقرعأو يأ مولا يف لممتسُي و ”ليصأ بسلا قيرع يأ
 ةرح كسفنل دخ رفمج وهو ىبحي ىلا اهادعأ نمل تلقو ( ىنا ) ”لّصألا رحتلاو  هريغو سرلا كلذكو

 بسلا ةليصأ نيفرطلا ةبيص ةهرك

 موقلا كطصاو يلا دنع ىارخألا اهادحا تب رضو اب رطضا ءاتيك ر تّكطصا ( بيرغلا ) »٠«
 عباصألا فارطأب تطل يأ « اههجو ْتْكَصَق » هنمو اديدش برص اذا (ن) هّکص نم اهب اوہ راضت فويسلاب

 رباريلا لیلا کر تب راضت اذا برملا يف ريظنلا دع وه نَم اهتيطعأ ( ىنعملا ) بّجعتلل لمف اهتهبج

 اذا يا « يلاوملا كطصا اذا » خسنلا ضعب يقو هتظفاحم و رغثلا يف ريظنلا م ميدع وع نمو ودملا يف اهييقارعو

 حامرلا سوؤر تعراقت

 عمال ةساجلا (4) ساسألا (+) ٠٤١ يريرحلا (0) ٠۷ تايلضفلا )١(



 لحي ةرفع ةنماثلا ةديصقلا

 ا

 تا الو نادل يغ هب لوصت ةيرڪ موي ر يف اخأ 1 60
 1 ج نر

 رحبلاكث يغلاكث يللاكى د لافرصك ىحضلاكر جفلاک س مشلاكى جدلا ردبك (39)
 2 . 1 ا ر تا

 ريثملا لغالاب كافكح تدا اک هب یغرلا موي تيا دقل يرمعل (4)
000 1 

 يردص هب ٌقيضيرام خرقا نأ ىداتق هن یسوم هللا ىجان كلذل )1٥(
 2 لا ةسو قل „4 8 هم 0 ص مهكر

 يرعأ يف هكر شاو يرزأ هب ٌدشو هب نمتْمأ يخآ نم ارزو يل مهو (5)
 1 (ءز

e eم سي "رك راسا سول - 30 4  
 رجمملا ركتملاو كلتا ماوق منلو ىلا بترلاو رمالا ماظن مهل 60

 03 ا 2 8 8
 رخفلا نم كيلإ ىي نأ هيفكيو 2 ددوُسو دج لك يف يمتتا كيلإ (۸)

 (ط) امقلا (خ) | (مب س سي دس دک ) رولا يف ( برز  (حمدب مكر حاام خا (فلا)
 ( سي س ميد مدن جك ) نيالا (ھ) (  حمل ماس میک ) كلبك ( د )

 برحلا يف ليقثلا مولا ينا لا قحألا باتكك نادملا (بيرغلا) وو وو ۲و

 ”رمغلاو - نوكسلاو رقعألاو ةملاصللا ىن ندا هنمو هاخرتسالاو ”نبجلاو نوكسلا وهو (ض) نودكلا نم

 الع هاما (ن) ه غو ةراغ ( ك) ر دقو رامن موق نم بألا ”لهاجلاو “روما رب ل نم غلا ةئلثم

 ىبومي ارفعج ُهَبَع ( ىنعلا) لفعو ءاطغو .ةبامت يأ »2 حرت يف مهي واق لب » زيزعلا لي زنتلا يقو هاَّطغو

 شو يراذص يل ح رشا ٤ بم لاق » ىسوم لوق نم زيزعلا ل زي زاما يف اج ام ىلا خيملت اذه ينو نورهم هاحأو

 يرْزأ هب ذدشا يخآ نوره يَا نم م اغرق يل لاو يوق ايي ينال نم ةدتغ خاو يرمأ يل

 مهضعب لوقك اديك نيّتسلاو دحاولا تيبلا يف فاضل ديعأ اماو 7 يا يف هكر أو

 درولا سرفلاو نيدرلا يذةنباايو لام ةنبأو هللا ةسميبع ةنبا أ

 “ي دحو هلك 1 تسل یناف اليك هل يسقلاف دازلا تسنص ام اذا

 ربت يلح شا هلي نأ وهو ر رجلا نم هيخضو هلقثل معلا شيما رجلا ( بيرغلا) هجب»

 ضوهللا ىلع ردقت لو تلقثو تلزهف اهنطب يف ادو مُظع اذا هرج يعف رجم (س) ٌةاَشلا تحت "لاقي

 ءيشلا هب موقي يذلا وهو ٍلحاو تسي هک الم و هئئاوقو هداعو رمألا ”ءالقنو ( ىنملا )
4ADمهمأل ةيلهاجلا بسنب ينمي «ةيلهاجلا ءار یت هم لاقي هيلا هيسن يأ هيأ ىلا االف ع (بيرغلا)  

 كلذ وعو هارعو وفرشل هجو هيبأ ىلا يمتنيف نالفنبنالف انآ يداني و « نالئل اي» ةثاغتسالا يف نولوقي اوناك

 ۷ دامس تناب حرص (+) جيتس نآرقلا (۲) چ نآرلا ()



eAةرسع ةئماثلا ةديصفلا  

 فلا) 77

 رشق ىلع نامزلا داتقا كِرْجِح نمو جحدم مارق لك قال كفاخو (19)
 بز

 ملا كتايار تحت الإ بش الو اسراف كجاج يف الإ لاج اف (/0)
 د جد

 ركذلا لاص نم تدش ام هل تشو هّتسطصا تنأو اتيع هب تررق (9/9)
(a} 

 رر ةحجاحج نم هينبڪ الو يبات كل خأ نم ىحي لثم اف (9/0)
 رسيلاو رمْلا ةلاح يف هيواو هلفك هابأ لب هاخأ تسلو (۷۴)

 (مذ

 رجلا مراّصلاو لصتلا يآ ليل رشات هيف ىب ول "يلع دو (۷9
 ر

 قتلا نم لهّتساو ءان هيلع هلأ وه يذلاب ينقي ماق اذإ (۷ه)
 ( جم س جيك ) رجلا كتايار تحن الإ بتلا الو  ىصرلا كلئاعت يف الإ سلا اف ( ب ) (*) يق ( فلا )
 ( اهريغ ) تديشأم تديشو ( حم سكر (د) | (امهريع) هتيط تنال ( عم س حک ) (جر
 (اهريع ) لسلا ( جم ) (و) ( عي سس س س ركز لام (ط س جلاس ب) ماش (ھ)
 (ط س م س جك ) رفا نم ليتساو ېا كيخأ يف تل تنك ةعيلملا يأ يرد ول امأ (ر)

 هتّعم يف لوكّشم « كرجح نم » هلوق ( ىعلا ) "جّجدملاو س 297غارَقلا (بيرغلا) 47و دحم»
 ياللا مك ئابرو » ىلاعت لوق هنمو ناسنالا اج ايفو انا ري لاو « كرحح يف » هب دارملا كمل
 هتامز لذ هايا كتيامح لجأ نمو هءاَدْعَأ يالي كنلخ وهو برح ل ركيف هتاأ تنك لوقي وي

 ىح ّنأ نيتيبلا لصاحو رمُحلا كنايار تحت لإ اش َراص الو ةر يدل رابغلا يف الإ < گاف هتم وک لع

 اذا ةلوج برحلا يف موقلا لاج موق نم « لاج » هلوقو رفمج رقيب رت تحت ل برملا َنونف ع لو کی م

 , هيتاوج عطق اذإ « ناديا يف سرفلا ل لاج » ًاضيأ لاقي و اورک مث اوفشكلا

 يسفنا كتمنطصاو م یل هلوق هنمو هراتخا هسفنل تالف منطصا (بيرغلا) او۷۲ و۷ا »

 7 جاج هسسجو حجحملاكم راكملا يف عر اسلا قيسلا وهو حاجحج عج حيجاحجلاو ةجاحجلاو

 ةّيمأ نب تلّصلا وبأ

 “حجاج قب زارع نم لسسسقنقملا» ردبب اذام

 ةفوذحلا ءايلا نم ضوع ءاحلاو حيجاحج تنش ناو ةحجاحج تش ْنِإَو مجلا ديك اتل ةحجاحملا يف ءاحلاو

 . ناعمتجي الو ءايلا نم وأ اهنم دب ال

 هذه_عوقو ”شكأو بصنت ال اهنأ لإ نأ ةلراج ئردصم فرح انهه « وأ » ( بارعالا) «7هوام6»

 حاسملا (ه) ج نآرقلا (4) مك نآرقلا (م) يكب حرصلا (+) ہل حرسلا )



 ۳ ةرمع ةئماثلا ةديصقلا

 5 و 2

 رمح يف مم ضرآلا كولم نأب 0 رقفمجو يع لبق يرد تشك امو (/)
 رحدلا م نم دولا سيلو حيو رفح َداَج رحدلا اذهل يت (۷۷)
 رفقا ةَ ةَ مك نكلو ادق ملثم ينأت مايألا تناك امو (۷۸)

 رفكلا بيس أ ٌرفكلا الإ وه امو ةقيقح ماوس يف ادم حدا امو (۷۹)
 رمعلاب دوجلا ٌةميش مكصتمم امل ةحامس سو_فشتلاب موق داج ولو (۸۰)

 رهلاو رّسلا يف صالخإلاب توب الف مكماقب يغ هللا ثلأس ام اذإ (۸۷)
 1 فلا

 ي رست يتلا دوعسلا يرارد متأو مدع ةدامتلاب يمل وغدا ا 80

 يرحت يل لجو ايقثلا هلأسأو هيفكام اّيلاط هيدل ينبأأ (86)
 ١) ماس عي سس سیا ىنعتا ( فلآ (

 ا 8

 ايتق لوق امهنودب هعوقو نهو « رشي وأ مدح أ ذوب » وو « نهد ول اوڏو » وحن دريو دو دم

 لا فلا وهو ىلا رم ایرو تنم ول رص ناک امو
 قلي يأ دْبَه برضو ار ایک انطق همّطق اذإ ( ن ) للا ربع نم عطاقلا ىنمج ياهلا بلا (بيرغلا )

 « ^ اوہ رضاو رش 2 اورطنأ » ةهجو هللا م ووم ثيدح يقو . ردصللاب فو محللا نم ةمطق

 نم ةلهتساو < لأ دقق هضفح وآ هلوص عر لكم لك ادكو ةدالولا دنع ء ءاكبلاب ةتوص قر وصلا لهتساو
 نم یی يف یری نأ _ هربق يف وهو "يلع كوبأ دوي (ىندللا ) "رسل لاو - حرف اضيأو حاص اذإ رج رلا له
 يذلاب هيلع ينب هر نم عاقل تيأر مام هيف ىأروأو _عيطاقلا يفيسلاو لصتلا تابآآ هيف ميل ىرت ام لئاضفلا

 « “الا يآ » اهريغ يفو طقف ( ج) ةياوروهو رظن هتح يف « لصنلا يآ » هلوقو ةنوص عمرو هل لهأ وه

 ةضيب لوا يه وأ ٠ صضاضتفالا دنع ةأرمل اهب نحتتت ينا مضلاب رقما رقغلا ةصيب (بيرغل هلا «1/خ والاب وبك »

 ليقو ةدحاوةرم ةنسا نامي كيلا ةض يه وأ تمره اذإ اهل را يه وأ اهتمت يأ اهرقمت امنأل جاجدلل

 لمف ل / ايخبلل لاقي ليقو ةدحاو ةرم نوكي «يشلل ببرضي ثم وهو “ *”ةدحاو ةرم هرمع يف اهضيبي

 60 O .يشلل ”برضي قوقعلا ّقلبألاو قونألا ضي دب مهوقك يه ليقو « كيدلا ةّضيب تناك »

 مات بأ لوق نم يناثلا تيل ( ىملا) «مءوالك»

 ا هلا یتیلف اہم دال  هحور ريغ هلک يف نکی مل وو

 © هتايح ت هوجر نم متا هحامس ٠ رع هلاومأ ترق ولو

 ایش ٭ ىضُم بقا بكلاوكلا نم وهو يرو وأ رد عمج يراردلا ( بيرغلا ) CATS مكوك

 جب دئارفلا (0) جاتلا (ه) ج حرصلا (4) مج حرملا (©) چچ ةياهتلا 2 حاجصلا قي
 مج مام وا (م) ماع وا (۷)



 _  ةرسع ةناثلا ةديصفلا 333

 ٍربظلا ةمساق هم ينوكُحو كليب ينومتمرجأ دقل يرسآ (88)
 رثألاب راجلل ناوّسرت ڪش امو  ةمينص نم ومتيدسأ ام تيا (۸)
 يرن نم َمراضحلاو يوق َكالمأو يرشمم نايعأو يمت يب الهف (83)

 شوا نم نور ام یدل يبسحو جغ ديزل يتو قهر الف (۸۷)
(AN)رذُع الب ترذتعا يأ مک رس اک یوق الب ضب يفأ کسا  

 ركشلا نع يطب ىلا ىلإ اهر يتورت نأ ميشا ياو (۸٩)

520 5 . 2 5 -. “e ٠. 2 000 

 ( طا عم س حكرا رثولا نم ينوتاو ام يببجو ىلعلا نم يتومتلا ام يتافك (ب)
 عرعر ينص نط اھا ( حكر یییحتسال ( د) ١ (حكر د الب تعطب ( جر

 ةجاحزلا م لاس هلوق هنمو ياو ين هريظنو لا ىلإ بوستم وهو هضاييو هنس و هلاعص يفر ردلأب هل

 ١ ۶ یر کرک اک

 ىلع هملتبا اذإ (س) هقیر ضر رج نو هّصْعَأ وقيرب هَضرْجَأ ( بيرغلا ) همحو هلبو مكو مهومع»

 م < ضي رقلان ود ضي رجلا لاح » تلا هنمو هب صني م براو ةا ضي رجلاو ْض رحأاو دهجلاب نرو م

 ةمصاقت مهب تلزن » مموق نم رهلعلا ةصاقو - سا 4 لمألا نود رجالا ل لاح » هانعم يقو ”رعشلا ضي رقلاو

 ا مق » هنمو ديدشلا ءيشاا كو هو ےصملا نع ٌكلالهلا مهءاصأ يأ رهظلا ةمصاق ةثداح يأ « رمّذلا
 يثكلا عاتلاو لالا نم فولو س © قهرا نر ىنا 6 5 00 )42 50 ,CD sef ر

 لاق كلذلف رفمج ةجرت يف انرك اك رعاشلا ةليبق نم ناك ٌحودمملا ( ىنعملا ) ءيش لكن م ماما وأ ممساولا

 معضاو ىنعملا يقاب و ئالم عمج ٌكالمألاو « يرشعم َنايعأو ىع يبد

 ةبماوصلا لمل ايس ىّتعم ديفي' ال هنأل فيحصتلا نم ولخي ال « متمف امم د ”هلوق ( ىملا) و »

 رادغلاو مؤللا نم يحتج تساف هنم يحتسأ مل ناف ٌندَغو مول کر کس ءادا يف يريصقت يأ « هثلعف امم »

 دج حا هلا (1) مك حرملا (ه) مث حرصلا () لج حرصلا () ہیچ دئارملا (م) چچ نآرفلا ()



 4 ةرصع ةعساتلا ةدديسنلا

 4 ةرشع ةمساتلا ةديصقلا )

 "يلع يبا ىبحي و رثعج ةدلاو يثري لاقو

 ردا غلبو ةناظملا لجو ثلا بذڪو هانفلا قدس (۷)

 رصق ةرامعأ ينو لوط شتا لامآ يفو انإ(؟)

 ربت ةبآلألا تناك ول اراصم انتيعأل ىتنل(؟)
 5 7 سرس 9 52 ۹ ےس 3

 ركفلا بِئانلاو ثافْجا رضاع نأ ناهد احجي (:)
 ِِ لء رق ج

 رلفتلاو رلا نيکاف اتحراوج اتد اذإف (ه)
 ل ۴

 ٌرَسمبلاو سلا اهم غ ام نجت بابالل ناك ول )٩(
 ( حك ممسلا © فلا )

 « للا انلامآ ينو » هلوقو « ّنا » ربخ ثلاثلا تيبلا يف 6 خلا ىرنل » هلوق ( بارعالا) «۳و ۲و » ١

 مالكى مج ةع عمج تالا ( بي رغلا) “رم اكب اوم لا فوذحم يناثلا تيبلا يف « ول » هلوقو ةضرتعم ةلج
 ريذنلا وأ راذنإلا ىنعم وهو ريذن عمج رذنلاو -- طظعاولا

 ”باستكآلا وهو_حارتجلا نم ناسنالا ءاضعأ نم ُبمستكلا 'وضعلا يهو رةحراج ج حراوجلا « هو 4 »

 ( ىلا ) روظنملاو قوطنملا قع ملو اََ اذإ ٌليلكو لك وهف ُهرصِبو هثاسل لكل اقيم ُفمصألا لك لاو -
 «رظنلاو ”عمّسلا نياك أف» ( جك ةخسن يفو صبت ال ءايع اهنأل اهر ظن و يملا اهتمضأف انئاضعأ مات اذاف

 اک امفعضأ األ اهنم سعبلاو ممسلا دع ام اتءاضعأ ٌرايخ يأ انبابلا دحأ نحتماول ( ىنملا) « < »
 قباسلا تيبلا يف لاق

 تيا حرشلا ()



 رار 3 2 وک ع ت ۾ ر

 ٌردقلا اوف ملكت ال اننثلا هللا 5 تسرح (۸)
 فلا )

 r .٠ . تا.
 رقلاو نميلاو لوجو نع يد زدصع يسعني 3 له )0 (

 )س

 ركآلا ٌةماَصْسٌصلا يلالو هدراش لومملا هيلاقمم )0٠١
 ززو الو ابنم الم ال اهب سش ناك اهنإ اع (9) 1 3 e 5 0 ع 8 7

 هتف وطالت الو تياش ام لفت مالا ةلرتتفأ 00
 5 e وف 8 3 5 3

(NT)رجتشدف ادق نوح ف انتنسا ان دیا راسه  

 رشا الو ةسفان ضايلا ل بطش اذ ماو اًجيِشَو ذبلاق 0

 مطاقلا دالا فويسلا نم رك لاو  *””وراشلاو - ؟لوححلا ( بيرغلا) © ١٠و هو ھو ۷ »

 قاض رمألاب نالف حب و هيف ماقما اومشبتساو قاص ( س ) سانلاب يداولا عشب ( بيرغلا) 9

 ىلاعت هأوق هنمو ”صتملاو أحلملا ةكترحم ْرّرَولاو  ممطلا ةيركلا نَا مامطلا نم ميلا ًاعْرَذ هب
 ينام هلوق اذه وحن ( ىنمملا ) « لا ل ذئموي كب ر ىلإ َرَيَو ال الك »

 اار ال نأ ريغ ىدرلا سلك نم مشت انك

 لاس هب يم حدا هنمو يشب يف هلع لخادت رجاشتو ءيشلا رج رجتشا ( بيرغلا) <« 1و ؤ؟»

 ىلع ةلوصلل ادق ال ل يأ اهترثك ىلإ حامرلا راجتشاب راشأ ( ىنمل) اوُنعاَطَت حامرلاب ورجال مناص
 انييصي ام ىلع ةَبقاَشو انحالسب ناءزلا ىلع لوصن نأ انل يغبني ةريتك امر اندنعو هنم _ماقتنالاو نامزلا

 قرح افي

 دئادشلا نم

 زيزملا لپ را يفو . هب دادتمإلا لا هب ىتزو جرم ( ضو هدب نم ءيڻل ثلا دمت ( بيرغل لا ) 2

 اهتدحاو فيسلا لصن يف يتلا طوطخلا يه بطشااو  “"جيشولاو س ۾ "مرو ءاَرَو ودق »
 هيل 8.

 يبلغتاا باهش نب سنخألا لاق بطش قيس هنمو ةيطش

 “اصلا هب وتجتيال بطش وذو عش ءاحتلا داوه ياليلخ

 لج حرصا د چار نأ چ حرا قب را 07
 ٠١(٤ تاضفلا ( 92١ چ حرصلا (5) ڳچ نآرقلا ()



 نفاع ةرصع ةعساتلا ةديصقلا

 -_- ھم سر 2 ت 0 سرا ےل .

 ردم ابماكحأ لع رذش اشفأو انممحَمل است (6)
 (فلا)

 ھر اک ٽيڪ امهات اَنِإ الدا بان نر ملا ول (55)

26-١ 

 ڪلا هلاَعو هئاوفه ةرزاحت ام الإ خالا ام (۷)

 (نط) ءرثمم (با (سا د رکا یس س اس ماس ىل) تار ( فلآ )

 رح رطا لوقب ۳ ر ائيش دیفب ال هنأل قباسلا تيبلا يف نامزلا رةبقاعم لع دم رع نع تيبلا اذه يف لدَع ( ىنملا)

 4 نامزلا ةي راح" يف ةمفان ريغ اهناف فويٌسلاو حام تلا

 ىلع اينب و ا ادحاو مسا البجل نامسا اھو نيقارنتم يأ « ردم دش اوبهذ » ل لاقي ( بیرغلا) «ا٥»

 قرفتلا وهو رذتلا نمذوخأم دذ لالا لع ةبصن ابأحو ًارذمار رد اوُبَهَذ لصألاو رشع ةسك حتفلا

 يديأ اوبعذ » يهو رخ لاتمأ لثلا اذه ىنمم ينو« َرَذَم َرَدَش هتمقر تقف يري رحلا لوق هنمو عابتا ٌرَذَمو

 « "کوک ل كت حت اوبهذو بس يديأ اوق رفتو ابس
 يباتملا لاق هحعرأو هقلقأ هبارأ ( بيرغلا) «»

 ° حروطخللا كلغلا ىلإ قرت لهو يسير 3 كبارا ام يرديأ

 هلثتما رمألا َرمَتْتاَو س « هب وينو رعدلا ةباينأ هتّصع » زاجلا نمو كنه قّيعاب لا لح نسا ةبانلاو 3

 رعاشلا لوق هنمو ةروشم ريغ نم توا هينأي ۾ يذلا باوتلا يف هلقع رواش هيأر نا 35 او هرواس الف لاو

 Î يأرلا يف يىم روت اوم اك <نرأ نلعإ

 ( ىلا ) ًانايحأ أطْخأ ةروشم رینب آ ارمأ کر نم وأ ًانایحآ هىطخي هب وني ام لکي هّيأر را نم ينعي

 ام انب لفت فيك اهانيأرل تلعق ام انب لمتت ل ولو نيب رطضُم يقلق ان'ريعف اهئداوح ر بابنأب ايندلا ًاتتسرط
 لمأتف ًايفاش ىتعم ديغي ال « رأت » لوق نأ لعاو هلشت

 رحتفلاب ومع عج تاَوََهلاو  هنم زرعت يأ ىنمملا يف ( س ) هر لثم ُهَرْذاَح ( بيرغلا) «0»
 روصنم لوق يف اك ةيذؤملا ٌرومألا تانهلاو - « تاوئملا ٌريثك ناسنالا » لاقي ةلرلاو ةطئقسلا يهو

 ىبضلا حاجسم نب
 “2 ائر مهب ًاماوقأ راکت انتاف تاته نس نم ىل ناف

 "خقق انِإف ةليبقاا هذہب ىذأتن انك ناو نحن لوقي يذؤت ثومأ ؛ تانهلا تيبلا اذه حرش يف يزيربتلا لاق

 يئّلعلا ره نب جلا لاقو انبيأ ونب مهنأل مهب
 )تان مراوج يف انيأر 3 رغ ےک لا مف

 ۷٠ه ةساجلا (ه) ۷+٠ ةساخلا (ع) ع+ ينتلا (©) مپ دئارفلا (۲) بهي دئارفلاو ٠۲۹ يريرحلا (0)



 . ٠ - سا 3 0
 هرفظلاو بالا ةايردو ٌهُدِعاَس هتل لاو 00)

 هاش اند .5 ہو 8-2 05 “اےک ىف
 رده مد وأ راج ةر  هلكلط تحن ا ل يف (15)

 ردت نيح وفي ناك ول هيتوطَس ناب فوعتلا وشو (0)

 رڪ و بم دق غابم قال خشتنأ 09)
 رتقلاو سلا ,تارينلاو 2 ةملاط هلا موجللا يفت 590
 تست فوّسلف ةموظنم املاطم يف تبت نالو (؟9)
 نطو اللب فوسلف اب ٌراَدألا ثققلا ىَرَس تلو (؟8)

 (ط س دكر بتان ( ساد رك جكس ب) تاب ( لا )

 هلوفك رورشلا وأ تارتا نع هب ىتكي ااو تح مج يهو درشلا يف الإ لمعتسي الو هكا ومالا يأ
 دب ال اذه لف ايا انرذح يبا يهو ةيذؤم رومأو ”تاّلز هل رعدلا ( ىنملا ) « ٌديعس تانهلا َنِم يربلا نا »
 کردو » زب رعلا لي رنتلا يفو هرذح ىنمي هرذاحتو « ان » وهو « هرذاحت » هلوقل لوأ لوعفم فذح نم
 « هس هللا

 03 ٠ سي س

 ورمع لاق اهيلع يرو حمطلا يارا متي يلا ةفلحلا زومبم ريغو ةزومبم يتلا ( بيرغلا) هاد
 بركي دعم نبا

 تو مرج ءانيأ نع Î هي رد _حامترلل ينأك تكلل

 أل هب يت یز همر نك اذا ىتح لِي شحولا نم ٌدئاصاا هب تتي يذلا ريغ وأ ريمبلا ًاضيأ وهو
 ”رحدلا ام يأ قباسلا تيبلا ي « ام » هلوق ىلع ةفوطمم « ثيللاو » هلوق ( ىنملا ) مهدي يأ وْيَّصلا وحن أري

 هارغظو هبا اهو نارو بانو دعاسو ةدبل هل يذلا وهو كيلا الا
 - ضب ر اذا هن ضرألا سم ام ىلا هءرخم نيب ام سرفلا نم وهو ٌرْدّمملا کاکا (بيرغلا) «»

 مات يبأ لوق نم ( ىنمملا ) « ةرابج همد بحذ » لاقي دحاو تمم ُرَدهلاو نجلا "فب نابُجللا ب "”ةريلاو
 290 سورطم هجولا مهج سنالا نم ایل  ہلکلک تحت موب لک ىرت تميل

 ناک ردتقي نيح ومع ناكول » هاريدقتو ةفوذحم هباوج « لا ناكول 2 هلوق ( بارعالا) »٠«

 هموم ليللا تانب و هدئادش رهدلا تانب ( ىنمملا ) « رل » حرش بس دقو « ًانَسَح ارعأ هاوفع

 - دِض ُضييألاو ءيش لکن م دوسألا محألاو س *ةلبملا (بيرغلا) اوو و

 چ حرصلا () لج حرملا (4) ۸٠ مات وب (۴) يلج حفلا () ۷ه ةساجلا (ه)



 1e" ةرمع ةعساتلا ةديصقلا

 هلا هذمهو فانتلا اذه اَسسيَشْلا كلا ةيقعأ 8)
 فم كيلإ مالا نأ يح َكاَقَس نإو مالا بش (55)

 رطملا الو اهرقكي ملال ةدحاو ريغ كل دي نم م (۲۷)
 رخستفت يحف هثولط دق ام اتمع ةي ٍتلرت دقلو (؟0)

 (سرد جلد بز ادع (املا )

 « جراب هيلع ركع مث نارق ن رف » لاي هئالجتا ءب نم ضب ىلع هّضعب رك ناک الَتخا ٌمالظلا “کاو

 رعاشلا لاق دحاو یتمجب روداو رادملاو - لمحو رکي أ
 ^2 تلا كل ميدي ينو صالد ةغباس لک مهلع

 رطعفناو س ريغ ال ماللاب وهف يكلم “ سا موق آو هس هللا ىلا ها ملأ دخ وَما ا

 قشلا وهو طفلا نم

Ig e»اورفك نیلا یی » ىلاعت هلوق هنمو تقرت يف ةعاملا يهو ترمز عج ” خالا (بيرغلا )  
 ةرطام تاك ءامسلا نأ اذه نم رهي (ىنملا ) ضس رثإ ياهم ةقرفتم ًاجاوفأ يأ « آر ج ىلإ

 ةيئآرقلا و تايآلا نووي مثو 5 ةربقلا ىلإ ساّثلا ؟ تاعامج اهشزانج م ي ينا كيلا وجوز اي لوق تف نيح

 كقد نيح رطملاب كباصأ ْنِإَو كيلا * هُم هنأ دهشي 3 د ماهغلا نأ يملا

 اك كتوم ىلع عومدلا سانلا بصي يأ راو ععملا اهركشي ةريثك ر رل من نم ہک (ىملا) همم

 ˆ كاتى يشأ ًاراهظإ نطملا ابتلا بص

 هذه برو ال » لاقي ينم فرشأ يه ذإ اهفرشل ةبمكلا ةا نزو ىلع ٠ ءایا حب ةا ( ىنملا) هعم»
 ةينبلا هذه برب مهمَسِق ثك د قو اهانب هنأل ماسلا هيلع محارب ديب یت تناكو « اذك ناکام قيل
 يرتحبلا لاق

 "تلا يف هللا هب اناج ال ارش ةّبلا انجحح

 يبلكلا بانج نب ريهز لوق هتمو فيرش ءانب ىلع ةينبلا قلطي دقو
 “رو كدانز رتاداس دالوأ كشكرتو  ةينب كك تينب دق يناف كلعأ نإ 3

 رجع ةي مُهالعأو - فورعم ةحاس نيمرك ألا متو ١

 رختفتف اهيلع يوتحن ةربقج تلزت دقل لوقي يلاتلا تيبلا هيلع لدي اك اهفرشل ةربقما ةينبلاب دارأ يناه نباو
 مج. يرتسلا (ه) ٠٠۷ تايلشفلا (4) ٠١ يرتسلا (۴) جج نآرقلا (؟) جالا 0



 ةرصع ةعساتلا ةديصقلا ملك

 تو ةي يتق فرب نسعلا الع وتل (0)
 ركشبو ايوا امي  املاطم ْنَع لَم اكو )۴١(

 ركملاو درا تاقاملا ال شقا مت حرقت ازش 69)
 لر مصماوفج ناك ى اه نیعراتلا هام تمس (۳۳)

 (تلار
 اورفز وأ تارگذلا اومجر ام اذإ عولملا اب نريكتاملا (؟9) 5 0 ا 2 . 7 1 1

 ريشاعلا لع ا رٹ ” بموصالو (نهنملا عه رفا طا )_نإكراتلا_( فلا ١

 يفو ”رمقلاو ٌمجنلا كلذكو علما يف تأدتبا ًاًغوزيو اغرب ( ن ) سلا تغزب ب رغلا) «ه»

 اهمأك قدلا وهو غربلا نم ٌدوخأم «“ ربك اذه ير اده ل 86 عزب نشا أر ان م زب علا لب زنتلا

 ةش ةمالقلا هرونب “وش

 « ٌلهاذمو لعاشم يل » هنمو ةالَس ليقو لفقل ةيسن (ف) هنع َلَهَدَو مذ ( بيرغلا) «ء»

e» 44ةريغو بوثلا ج جر ضل ( بي رغلا ) حرضت اوف نإ هريدقت « لفت » هلوق ( بارعالا )  
 قدزرماا لاق اهن» مضل ميطقلا ليقو . لبالا نم ةمطقلا هکر كسلا - خل حطلت ماب 2 3

Eسلاو ليلا دوقن م ىلإ مهترتحالا سيق تار ولو 3 “ 

 جيب عتق نأ نا يخشب لو ان تأ كه 0-5 اريقأت ا هذبب ايم تناك اذإ ياعأ اي ( ىنملا) اب قع
E 8ءامدلاب ات وغ نأ يأ فيفختلل نيئاتلا ىدحا تفذح جر تت هلا « جترفت » هلوقو لبالا رقعو ليلا  

 ةينآلا ةديصقلا يف لاق ار وبقلا ىلع بالا َرقَعو ليلا د مہنداع تناکو انشا اا ک

 ىلا تاذ فئاوللا دق ترقع وأ هب ترحب ام اذإ
 عيش ر 5ف الإ ينارقل رخمتو  ءانتلا رقم آلا ضم الو

(YDعمج رغثل لاو مس ىدمتي الو ىدعتي اسف م عدلا حسو هقارأو هكَشَس ( ف ) تلا حنس  

 ذون

 را ەپ چ
 نوفجب تسيل مهتوفج ناک ی تح اهب امد ٌلاطبألا تكب (ىنملا ) نسوق نيب رحنلا هر يهو رضا ورم ل يک

 ىتوملاروبق ىلع لبالا رحت مهتداع تناكب رعلا نا لبالا روحنب لاطبأألا نويع هيبشت هجوو .روحنلا ر رمت يع لب ۴3 5

 نيك ابلا نيعأ نم مدلا ليدي كلذكف لبالا روحت نم مدلا ليسي اك يأ 3 ع
(rrpتاركا مجلاو نايننلا ضيقن رسكلاب ٌةركذلاو ~~ هقلح يف هدد هنوص يف جر (بيرغلا )  

 بيبطلا نب ةدبع لاق

 عب حرصلا (+) ٠۷۹ قدزرفلا (5) ولع نآرقلا )١(



 ااو ةرصع ةعسأتلا ةديصنلا

 اورمش امو مهبول ايف مهحناوج تحصل دقو اوُحاَر (؟8)
LL2 5 . 0 00 < 

 5 ش مہشافا امناكف مهقولُط رصج ىلع اونو (؟4)

 دقي تاَريتشاو ِتاَجَمْلا مم ديدحلا ذالوف داكد (5)

 اوريو ام دعب نم تاقی بش تشان ااف (۷)
 ةرذتمت ميلا تشو اق اهداصنأ تسطقتف (۴۸) ٤ 7 1 7 م

 ا را اهيأ رنبو سلقأ الو اهمَلْطم لخت )۴( 

 290لوبقم كنم نهرو فيطل سر متر عيجرت نم بلقلا رماخ
 ةرفزلا هنم ”مسالاو هايل هدم دمب هس جرخأ لجرلا رفزو س

 انع ْمَضْنِإ لاقي هب هامر اذإ لينلاب تالق حضن نم ةلمهلا ءاغاب تحضن َباوّصلا لعل ( ىنمملا) «٠ء»
 اهيلع تلمتشا يتلا مهب ولق ةريسقملا كلت يف مهئالضأ مَ دقو ءاشع اوبعذ ىنعملا نوكي و معزا يأ ليلا

 ًاجضن ( س ) خبطلاب محللاو رْثلا جضن لاقي ةغللا يف فورعءريغف حاولا جضن امأو كلذب اورعشي مل مهنكلو
 « اهتريغو قب رقلا تحضن » موق نم تقرع « تحضن » هلوق ینمم نوكي نأ نکی و هلك أ باطو كردأ
 ءامدلاب + مهم داق اهيف يتلا مهاوج تقر رع دقو يأ

 لك يف نانا يهو نملك _عالصألا لوطأ يناوملاو م داوا هَنطَع ًاونَح ( ن ) ءانح ( بيرغلا ) «سم»

 يذلاف رجل اك نزلا ران اطامتشا يف يه راق مهعالضآ مضت ( ینملا) « هردص ءانحا هيلع ىولع » ل اتي بناج

 د ر ران باهتلا ةدش فصي . لرش وه لب ويغني وع سيل مهتا نم جرخي
 3 غافلا نم عوبطم يأ ٌدوانم * افيسو ذالوف اهتيسراف رب ٍديدملا ةرك د ذالرفلا (بيرغلا) ومحد

 ترج (ن) دعو لجرلاريمتساو « اخس ول ةع انش ّنأو » رعاشلا لاق ضيفت نأ لبق ةممتلا ٌةَيِبَملاَ

 (ن)“يشلا ىلإ ردي ن ب نم عومدلاب الاس هانيع تردتباو س یّرْبَع ثيعو ةأرعاو ُناَرْبَع لجرو ن رخو هنري
 هنمو اهتبلغو اهترثكك ةقبتسملا عومدلا نم ”رداوبلاو حرس اذإ ةردابش هيلا ردا و اروي

 ” رداوبلا_عومدلاب قي دجولا نم انرودص يف امن دق ْعْرَرب انبأو
 يفو « يح ةقيقحلا يف وهف ًالاص آدلو لرو ةتام نم » موق نم اذه ( ىنملا ) همه. و ۸٣و ماب»

 لئاقلا لوق ىنمملا اذه

 اة اجلا )e( حالا O دف تايلشفلا )١(



 ةرممع ةعساتلا ةديسقلا ماه

 7 $ ت

 ئيشملا ىَعَولا دما مو ءاربص» مل لاقي ال يلع وضو (0)
 5 ع 52 8

 رِصهلا ميلا ثيحب صغار تلخأ يلا نإ (49)
 يتلو ءاشلا قالت ىح اهدطوو ايالا َللَذ نم (59
 ٌرقتعت ءانالا يف مالاو مهئادق رم ادار تغلب (289)

 رقع سل تحي رقفلا يف امو اهنود ياللا يقتات (58)

 يتيما .٠ Cor 3 . م

 ُروُملا لبق دقو قي اعام ري ادح بأ )٤٥(
 ( دك ) روس ايئيح ناک ( م س مي س سی ) رولا ال تیب اک ( فلا )

 امرشا یرس اذإ يرسل ناو هفتي لاجرلا :رم يرسلا قلت

 ويضم لو 4ث قلما عاتحا وهوة اصلا نم السألا وهو روب عج رجل (بيرغلا) »٤۰«

 ةدئاز هيف ماو مرابضلا كلذكو كسلا غي يضملاو محا زيتكم ماعلا يق ديدش يا رمو م

 لاقي ةدئاز هايلاو وهلا ل ُضَملا وو متصلا نم ُدسألا مخيضلاو 7 نيرحلا (بيرغلا) ءا

 نإ لوقي لع رصم ا ميضلاب دارا ( ىنمملا ) /رصااو دَسألا ًاطيأ يبعيَصلاَو د دسألا ةمغض همَمَض

 اسا ناک اضيأ وه يذلا موبأ < بهذ ثليح ىلا تبهذ مهني رع تكور يلا سا

GEDهنعو هَلْ ٌديطوُتلاو دوطو هو ديطو وهف هاوقو هلقثو بنا (ض) عءيشلا َدَطَو ( بيرغلا )  

 ٩یو نايب يذ نم ابقوف نع | تستنا مالو َضرألا نودي مو
 ءاشاا قالت تح َنوكسلاو َنمألا اهيف رسو هل ةعيطُم اهلمجو اينالا ارس نم ( ىنعلا ) داش عمج ءاشلاو سس

 هب » لاقي ناک نول كأن ء ةتكذلا ةيضلاب ةرئشلاو هيف يتلا رل ار ثرمثلا يعم ليقو راحاو عضو رملاو

 يرتحبلا لوق اذه وحنو « هنول ريغ نم رد

 ٩2 سو دالبلا اش ةيواسُم قتلا دقو ةلدع متدجو فيكم

 سأب الو اهدالوأل ءادف رس ةقانلا كلذكو مل ءادف نوک نأ وهو اًهَدارم ْتَعَلَب ( ىنملا) «ة٤ و ٤ج»

 ام ولو يأ تولاب يالا هٌ اسأ ولو نامزا تاثآ نم ثوصم يأ رقم وغ اتي يآ اهرم دجم أل اهرب

 انل تيقب اک خسفلا ضمب يفو ىنفت ال رولا نأ مهب داقتعا ىلا ةراشا اذه ىف ( ىنملا) «غهد

 « روس اهثيدح ناك» ةخسن يقو « روّسلا

 )١( يرتحلا (4) نالا (+) دي حرملا (؟) چ حرسلا ٠۹٤



 A) ةرفع ةعساتلا ةديصنلا

 حف رجفلا كانأ الال دوس ركحذي تع اًذإف (ع)

 نيس اهات نمو “کچ 9 نرمو نر دقلو (£۷)

(EA)اهيراسجت نم ىتاهثل انآ  eُرَدَن امو يا اع  

 ردبلا ال دملا تارتلا نإ اتركم اهيا ىلع خسسق (ة9)
 طو اهل اينالا يف قي مل ةيط يغ تلول یتح (۵۰)

 رشم امل تيختساو تااطخق  الثم اب ترش ام دس ڻي )0١(
 ت ۾ س س 2 - 5 .

 ردڪ هدمعل "نر هف ةفص هسسل وأ شييلا ت اذإو 7

 ت

(o£)كلا هتارمن ىنج شيع ةثبال تنأ 75 هي  
 د

 1 2 8 3 0 همك 5
(9Yراسا مم ادوعص ومس ل رمعملا ربمعل دودو  

 ( مب ل سب س حک ) اهيئادب (ب)  (اھریع) سم نوكت (ط س ےب س قل) ( تلا )
 (ط س ی ) دراو ةليثا س قباس ةلح ( د ) ( قل ) قن (ج)

 وو نم وذو - ماج كلذكو هلق ءيا أ (بيرغلا) «ةىلو غلو حم

 نينايلا ىدحا تطقسأ تييْدُشْساَو هلصأ « تَيْمُشْساو » ردبلا ( بيرغلا) «هذو ه٠ و۹٤»

 62 "ا نويت و نبأ نوع دم ۳ ا لات هلوق هنمو اح هك اذا هايحتسا نم رعشلا ةرورضل

  ةجاملا كرد ىلع ينعأ مهللا لاقي ةجاحلا كلا اردإ كردلا ( بيرغلا ) «55و66وه5و 5" وهاد

 ناهرلا يف ليمللا نم ةمقدلا ةبلخلاو -- اهب تتم تمت يأ « ًاتامز بنيز تسبل » لوقت هب عت (س) ايش سبلو

 سلاو -- *”0ةلهنلاو س قابسلل مم ليخ يأ وهو دجلا تابلح نم ةبلح لکی ف ضكري وه لاقي ةصاخ
 ءاملا نع عجر يأ رص نم مسالا ةكرح

 44 حرصلا (+) بكج نآرقلا () بتي حرسلا ()



PY.ةرسصع ةعساتلا ةديسقلا  

 هصقلاو مالا هنم آو ةقعاص وهو ىل ةغيسلاو (ه۷)

 ستيف رست هئقلاو ىس ديدملا لظلاك هرماو (0)

 ثيّصلاو بالا ٍتابذغألا هرطغأ نْهَتلا تلح دقلو (هو)
 عقلا )

- 

 تو اذو ېس اذو سوق انف ةبوطحلا ينامارت ضّرق )٩۰(
 . - سر ےس 0 e وم
 ردح يب سيل ىح ترذحو عرج يب سيل ىح تعز )١(

 (اهریع) هامارت ( ط ) يف بارت ( جک ) ( بلاو

«ov»ًاضيأ يهو هتقرحأ الإ ءيش ىلع *مت ال ديدش رلعر يف ءامسلا نم طقست ران ةقعاصلا (بيرغلا )  
 اذا قنملا لصأ يهو ٍَةرَصَق عج رَصَقلاو - ةقعاصب مهئباصأ يأ هايتلا مهنقمْصْأو كيم نافع لک

 لاق تع

 ©2 َقلاو تاماهلا اهتحت ةموح يف كتم َوْدَح َألِإ ٌسمشلا كدت ال

 ىتدمتيالو ىدعتي هعاَرْؤ نع هک س > لاقي هتفشك ءيشلا ”تيرتتح تمر وا ؟9ويىجتلا (بيرغلا) «هم»

 ُريَصلاو - ةرارلا ديدش رجش ٌةراصع ُباّصلاو - «2؟2رعدلا رطشأ تبلح » ( بيرغلا) ه«هح»
 « رْبَصلا نم ”رمأ ءيش ىلع تربص » هلوق رعشلا ةرورض يف الإ ةؤآب نك الو ترث رجش ٌةراصع رك حتنب

 ين ُفَدْملا ْضَرفلا ( بيرغلا ) « ضرغ انأ » هريدقت « ضرغ » هلوق ( بارعالا) «ء»

 "رش ةكرحم رساولاو -- كلذب هيبشثلا ىلع ةيقبلاو قجاحلا ىمي وه يذلا َْرَعلا هنمو هيلا ريف بصب

 اهقلعمو سوقلا

 لئاقلا لوق ىلا ظن اذه يف ( ىنملا) «ا»
 مت ليق اذا الاوز ق  هطقت ادب كيش ت اذا

 م اذه وحنو
 ولكي رورّسلا نمو ىعتنملل ًالئاحْل بت ہت کی تح تد

 )١( ينتلا (4) هج حرسلا (٭) يم حرعلا (0) ناسا ٠۸



 ۳۲۹ نورفملا ةديمقلا

 ١) نورشملا ةديصقلا 4

 يلع نب رفمج حدي لاقو
 روما جابّصلا قلق مكحدمأو رب داللا مير 8 تقف )١( ا ع س 0

 رضخألا ديدحلا قَرَو نم رضنلب امنا مئاقولا 2 متو )۲)

 رد تیل لکب رود ضير خرو ةاكلا ماه برضو (؟(

 رعط الاو ا ع رعت اينااع ںم دسالاک متزرو تیلااده سي ( بلا )
 رجا يف ارجآ بل امل اهرساب دوجولا يع متكلمو
 (pe7) رحم وأ ةماح ىم هعودذو ررر اط مدرع براو

«N»تقف لاقي هيلع خب ءيشب هتحئار جرختسا ( ض -- ن) هرينب تسلا قتف اف (بيرغلا )  

 امان ر اتتا یلامت هللا لاق قتلا هدضو قلا ل اصألا يف ُقَّملاَو . تالاب ضرألاو رطَملاب ءاساا

 ( ىنعلا) « قلَقلا برب دوعا لق » هنمو هدومع نم قلنا يأ قلفنا ام ليقو ٌحبصلا رع ”قلَعلاو س

 هب هب راض اذا فيسلاب هدلاج ن وم برحلا ا الجلاو « ْتقَتُق » هلوق هيلع دي اك ةحنارلا انه ميلا

 هنم لاتا ثك وهو ( ف ) و ( ض ) حت ىنم را ميو جضانلا ملا عنايلا ( بيرغلا) « ۲ »
 ©0ههلكلا اذه يف قيشر نبا لوق قسم دقو حتفاا لاو فوسلل قرولاو برحلل رحشلا ر راعتسا ( ىتمملا )

 ربي لف عابّبلا نم رقتسا ام لكو ًارذخ ةمتألا ذا دق يذلا دوُسألا نم ُرِدْخُْلا ( بيرغلا) « «»

 . ٍسلع نب بتيسلا لاق اعلا بذ ليق اذه نمو هل ثسبخأ وهف

 "علقو ديعُم ثيل رخ نم ابك يداعألا يف ٌمجأ تنالو

 حالا يأ ردا لخاد يأ " واخ ساو ردنا تمر اذا ٌةَردَحُم ةي راج هنمو رتسلاو تيبلا ردلناو

 في وخت يف لاجرلا ةليضف يا اللو نيب راقأو نمجاوزأ لتق نع ”ةيانك ءاسّنلا في وخت نأ لعا ( ىنملا)
 ةءابلا نب ر رطق لوقك مهمالكيف ”ريثك ملا اهو ءال

 عار ال كو لاطبألا نم ًاءامش ”تراط دقو اهل لوقا

 “يبا ل كل يذلا ٍلَجَألا ىلع موي ءاقب تلا ول كاف
 ارش طبات لوفكو

 نجم يال نأ لت لّوأل هتاف هيحكتت ال اه اولاقو

 د ر أ ليلا سال نم ايات ةتيرذاحو ایف آر نم مف

 همه تايلضفلا (<) (٠ ۸ ةرمم س هرمش دعت س يناثلا لسملا ) ةمدقلا (؟) جج نآرفلا )١(
(E)عم ةساخلا (ه) ع« ا ةا  

(۹) 



YYنورمعلا ةديصقلا  

 رثڪألا ديدقلاو ةيفَرَشَلا ف ويلاو ةيربمسلا يلاوتلا ينبأ ( )٤
 ري يف هب غباوسلا تحت هاك عاطل تولا مكتم نم (ه)

 سد رقشألا رهظ قوف ملا الإ طقاوس جورسلا نم كاللا “لك ()
 رزخألا نانتيلا ظْحل ىلإ ًارزخ (زاوش قاتلا ليلا ةئاقلا (۷)
 رأل تايماظ لِطايألا ف اهناذا رح يصاوقلا تش (۸)

 (طاد ساس لا هب ) تايماد (ب)  (ط) يدئاقلا ( فلا )

 امچالصل هب تي اهنا امسدحأ نالوق كذب اهتيمست يفو حامرا ةيربمسلا ( بيرثلا) «هو۷و “وهو »٤

 تبسنف حامرلا نامتوقي ًاميمج اناكو ةَنْيَدُرِ جوز رهمس ىلا ةب وسنم اهنا ليقو دتشا اذا ءيشلا "ريما موق نم

 تيما وهف اًدوسا ناف لاو فلا ابعم حي ةيفاص رح ليما يف يهو ةرقشلا نول هل امر رقشألاو س الا

 يف ريخ ال » مطوق هيلعو برملا دنع سونأم ريغ وهو ضايبلا ل هيرشي ليم عم ”ةيفاص ٌةرح ناسنالا يو

 ”رشحلاو  “يصاونلاو - ؟27ثعشلاو س "ررُخلاو # “بزاوشلاو «  رمع مامالا دعب رقشألا

 دقو . کس ءامو روغ ءام موق لثم وهو لصألا يف ردصم هنأل يملا عم راحاو ظنلب ناذآلا نم حف ام

 بلوت نب رعلا لاق ةرشح نأ ليق

 رقص ام اذإ خرم طيلعاك < ةرشم ةرشح نذا اه

 قيقدلا وهو بق محب او رح يقيقد فيلل لک ليقو . اهنم قيقدلا ماهتيلاو زقنسألا نم رشحلاو
 كلذكو ْفَجو هنود تبهذ محلا بقو (س) ببقو هنطب و هرصخ بق لاقي . ٍنطبلا ”رماضلا ٍرْضَحلا

 هنمو ةّيلصأ فلألاو لميف هثزوو ٌةرصاملا وهو لطيأ عج لطايألاو س حرجا رمل كلج او تابت

 شتت بيرقتو ناس ِهلَخْرِإَو  ةمامن اقاسو يظ السي هل
 یأىظ قاسو باظ لیمافم لاقي اهيف لَهَر ال بالتملا تايماظلاو - ةرصاطلا ىنعمم ًاضيأ لطإلاو لطإلاو

 0 وهو ناّيَر هجو هّضيقنو لاجترا يف حدم وهو ناشطع هنأك الا ليلق نا 'املغ ”هجوو . محللا ةقرتعم رم

 تناكو لَه اهيف نكي مل اذإ متل هصوصف نأو ىلوشلا ىمظال هنإ ىلوشلا ق رعم ناك اذإ سرفلل لاقي و

 رف فصي زجارلا لوق هنمو زمملا اهيف لصألاو امف كلذ دم و ةرتوتم
 لانش لجرو لع د قو لالغألا ماج لثم نم هيجي

 ٩ كاع نم در تست نماسنلا یم

 ناسللا (۷) ٠١ تاقلملا )١( نالا (0) + سلا (4) تچ سلا (٭) حفلا (٭) 4 حفلا ()



 pw كورصملا ةديصقلا

 فلا ) 8 و

 ألا زيزملا َدَح يف َنأطيف ىلا رقع نع َنهُكبانس وبنت (9)
tg 5 - 

 رمسألا ألا يشر بسم نم لئفلاط ٠ ابقوفو ثوبا همم يج )0١(
 ردكحألا ياَجَسلا نم ْقّْشَي ام اتر ”ياَشَقلا بلس ا ۷

 ( اهريغ ) هقوفو (م س س س دک س مک ) (ح) (قل) هلده (ب) ( قل) ( بلا )

 اهنم يتلا هتديصق بّيطلا وبأ لاق الو

 اليشقلا اهلا اهدوْنت اب قرط صوصقلا ةيماظ جرس يف
o. 7 3 1 

 مظوق اذه نمو محللا ةريثك لحرب تسيل اه أ تدرأ ينأل نمت ريغ نم ءايلاب ةةيماظ تلق اقا لوقي ناک

 اصح اهنأكةالعأ نم سرفلا رفاح نطاب يف "ب ةبلص مل وهو رش عجرشلألاو - ءايمظ ةفشو ى" حد

 نارخآو بشرخللا نب ةمأَس لاق اوت وأ
 032 رج مَع اهروثن شارو ځوي يادت اهب تودع

 بسلا ىوتكص وس ويا ني هل

 ٩7۶ را ب ۔یقشی ديدح نم قاوأ كراك روسو

 “"ةقاولا نم تايبأألا هذبب قلتي ام ةمّدقملا يف قبس دق ( ىلا )

 ل ۹ لاو س ہرا ءيش ل لک كبنسو رمق نم هابناجو رفاخلا فرط كلبا (بيرغلا) «ه»

 سانلا ىلإ رظنلا نع هلامأ يأ هد رمصو نيقشلا دحأ ىلإ لام اذإ ههجو رص نم ربكتملا هب دارملا رعصالاو

 « سانلل كّدخ رّمصت الو » ىلامت هلوق هنمو ًاربكو ًانواهت

 اب ومكو بيان هقاس نوكي رتابن لك ةكةرع بصقلاو - “بقا (بيرغلا) »٠٠«
cC 

 - جعيشولاو
 برحلا يف رابغلا عافترا فصي ( ىنعملا ) لاجرلاو روسنلا نم نسا رفع ممشقلا ( بيرغلا) ع . م 3 0 نا ع 1

 رک ذو . اشير اكس شيلا ناک ناريطلا نع اهعنف ٌروسنلا هيف ريطت لاع ناکم ىلإ رجلا يف رابغلا عفترا لوقي
 يبننتملاو مهضمي لاق ىلتقلا ثثج دج لک ال عمتجت اهمأل ,عاشقلا

 "0 رول اهنم لاوَحلا ىلإ ةع عايض  انعبشأل يزل

 ت وأ عضو جلا نأك هيف نابت شمت امام

 چچ حرعلا )٤( 04 ةر سس هرعش دقي س يتاثلا لصفلا ) ةمدقللا 6 15١ تايلضفلا (؟) "̀ ناللا 0{

 ¥ ينتملا (A) ٠ء۷ تالضفلا (۷) چ حرصلا )7 + حرصلا (ه)



YEثورمهعلا ةديصقلا  

 فلو 2

 قرابي ها تامتشا انکو (90)

(NYهقوف قعاوّصلا ةئيسلأ م  

 ادن رفتستلا يللا هدوقو (6)
 سر

 يف راسو روبدلا نم لوبقلا رح )٠٠(

 رجم يرام وأ قلتم

 روك هيلع نم يسلط نع

 رفق نيكدِتلا نش لك نم
 چد

 ردنكتبإلا ةسزعو لارا ي
 ص

 (د)

 رسهألا عيجنلا قلع ميقواَخو مريبع عوردلا دس ةي يف (15)

 (جكاد لز قحل (ان) | (اهريع) تلمش ( قل) ( بلا )
 (سي س قلرديدحلا ( د )

ANTهّيص ربما هريخو مدلا رحمو عمد وأ ءام نم لئاسلا ميلا حتتتب رمت ( بيرغلا )  

 يلع ااف » سابع نبا ثيدحيفو ناندناز نونلاو لاو ءام ر رحبلا يف رعضوم رثكأ وه ًاضيأ رجنمثماو بصناف

 ريغصلا ريدغلا ةرارقلاو نشا يف راكع لع يف نآرقلاب

GDليرغتلا ينو لَم هل لاقي هريغ وأ رجش نم كأم لکو لات ةباحس للا (بيرغلا)  

 مهتلظأ ”ةةياحس يأ « 7 قالا موب أباذع مدا » . « مالا حم و هللا مهي اي نأ أ الإ » زي نملا

 اهله لگتی ام ليقو اهلعش ر رانا ناسل ( ىملا) ) ©”روهنكلاو - مهنكلمأف مهيلع تقبطأف الي یب اوأجلف

 ارتا باحسلاب تفيثكلا نشيياو قعاوصلا زت ةا حام ا نأ هّيَش . ناسللا لك ىلع

NEDلجرو ظيلغلا يفاجلا وهو رفضغلا نم ةدئاز نونلاو رت ةن یلغار ُدسأألا رغتضغلا ( بيرغلا )  

 رةنع لاق ةا ظظيلغ وأ ًاظيلغ ناک اذإ ”رفضغ
 2 رفض لک دک ممطتف يلوح تلا نابع موحت توزغ اذإو

 اذه ّلثم ٌدوقيو ( ىلا ) ن نئاَبلا "نش كسأو عباصالا "ناش وه لاقي صخر لض وهو بانا ”نئشلاو -
 هلثم ”رطتضغ نیتی رمش ظيلغ ثيل اهنم جرف لك عاج يف نامجشلا ةمالمب لم ”رفتضغ ثيل شیلا
 نامجشو لالما مہلک هب هباحصأو حودملا نأ ينمي

 ةيقرشلا ميرا ىهو اهئبقت سفناا نأ وأ ر وبدلا لياقت اهتأل ابّسلا حير وبل (بيرغل) ۱و ا

 دَ ”لوبقلاو قبمكلا رد نم بهت يتلا ر وبدلا ليقو اسلا لیاقت ةي رفلا ميرا روبَدلاو

 (ط سل س برز شح ا( ح )

 ادصو س اهئاقلت نم

 رهت يتلا برغلا ةهج نم ةيقرشلا حيرلا ةلباقم ( ىنملا) ** ُهوَلَملاَو س حسو اونو ساحتلاو رديدَحلا

 اذإ انالف رحت لاقي . رودلا نم لوبقلا لباقي . حودملا نأ لاق كلذ لجالو . بعص رمأ ةيب رغلا جيررلا اهنم

 التت لاقي اك امنقتأ الع رومألا رنو اهباقت يأ حتي رطلا رحنت مايد يطوق هنمو هلباق

 مث حرسلا (3) ۱۲۹ ةرتنع (ه0) چ حرصلا (5) +كلج نآرقلا (*) مک نآرقلا (؟) چچ ةياهنلا (٩)



 Yo“ نورعمعلا ةديمفلا

 ( لا

 رتكتلا اقا نرم هيلع ام مس دا ریا اب ال ۷

(WWرقبع ج ِدْيِبلا يرقبع يف مناك سيألا رنارجہ اونا  
 GF 7 ےس

 رققملا بابيلا يف ىتبتلا دلت امنإَو رافقلا ديل نوشي (195)

 OA قيشر نبال ةدمملاو - غ ) مريقع ( بلا )

 (قل) ديدتسلا ( طا ميكس قل ) رخ قدصأ قيدصلا ةماساو مهلع ريحت ديدنصأا ةياورف : تيبلا اده دس ( ب )

«YY»سيقلا ؤرما لاق مماللاب لاحرسلاك بئذلا ناحرسلا )ا )  

 ٩ تت بيرقتو ناح ارس هآَخْرإَو ماف قاسو ي داسيا

 هياتك يف لاق ثيح قيشر نبا ةةياور قفاوي وهو « مریقع واش » یر سن يف( ىلا زیو -

 حامترلا نم يلع ملت تح هتعاجشل اتي مل يأ ( نيحودملل نم يأ ) مهنم انه ريقعلا ّنِإ ةدمعلاب فورعملا

 فلاب مص ناک هنأل اوجه تيبلا ناكل مث هورقع يذلا وه ريقعلا ناكر لو ةرثك هيلا بثذلا همم لصي الام

 6402و قبس اك عوبطملا رعششلا نم مالكلا اذه قيشر نبا ّلَعو . ° دحاو ىلع رثاكتلاو

 رافق نونكسي رقع نج مب اكس انلا ي قاري نوسنأتسي ( ىنملا ) “ي رقبا (بيرغلا) «»
 عضو ا زيزع مج وهو انآ هلصأ انا نأ "العا . ةّشحاوُم

 دك د قبس دق ناب لاطبأألا هيبشت ُدْجَوَو . هظفل ريغ نم نانا هدحاو موّقلاو طه راک مسجلا
 وعاصم

 ءاطا نأ ىرت الأ ثينأتلل ال قاحلالل هايلاو ديش لكن م مِل هي رجلا ىثبسلا (بيرغلا ) »٠۹«
 ذقنم نب راوملا لاق ةاتنبس لاقي و نب ونتلاو هقحلت

 انئَبَس ماسلا ُةِلْسَر ةع يب حرت دقلو
 لاق ءاهلاب قنألاو ىسألا يتبسلا لیتو . هتأرجل هب يمس 500 شب و “ تلا ف كلذ ُلصأو ةقانلا يمي

 نع هللا يضر باطلا نب رع ينري خامثا

 ۵٩و رم نيملا قرزأ ىتدَبَس کب  ُافو َنركت نأ ىشخأ تنک امو
 سراح ال بابي ةيبارخ مراد » ساسالا تامجس نمو ضرألا نرم بارلا باحّسلاك بابلو -
 تدظأ اذإ ليلا تيشغ كلوق نم ليلا نوي يأ ةفوذحم ةومنم لمل « نوشفي » (ىنملا) «“باب الو
 عضاوملا نم اهلثم يف الإ دلت ت ال رمتلا نأ ىرت الأ شوحولاكقيلاخعا تازافلاب مهليل نوضقب لوقي

 م1 الا يف قي ر نا (٭) يِ حربفلا 0 ۲۹ تاقلمملا ()

 47 حرسلا () و رسل 0 6( م ةرم ل هرعش دقت س يناثلا لمفلا ) ةمدغملا (4)

 نالا (5) و دریا (4) ١٤۸ تايلضفملا (۷)

e م e 



 نو رمفملا ةديصقلا ۳۹

 رأت ما 1 ب ائ ما ذاف مو يراوتلا أ ارواج دق (؟١)
 «(ملار

 رضاع يف مييخ كباس يعمت امك سونقلا عطق ىلع اوَشَمو (؟١)
 ٍرمظلا ايلا قوف مهتيبمو ميغ اياّشحلا ىلع يبي موق (۲۲)
 را يف ةئافس نباكف ماب ءامالا يف حبست لنو 9

 مع

 رول ةدبل لك نم مشايخو علاخ ةحبم لك نم شاف )۲۶(

 رقم يذ جضاو ضيأ لك وأ ةدبل يذ ليك تبرهأ لك نم )۲٠(
 (لك) سوعلا ( ىظغ) ( فلا )
 و “يراوضلاو -_ لا ( بيرغلا ) ىو

 نأل سأرلا للعأ وهو رسكلاب شق عج وهو «سونقلا» نع فرع «سوفنلا» لمل (ىنعلا) «؟١»

 رحرم ىوبليخ كبانس يشت اهنأكمجاجلا_مّطق ىلع نوشي لوقب مجاجلا سونقلاب دارو أملق اه نوكت ال سوقنلا
 ةيالصلاو ضايبلانم اهيف امل رعرملاب سونقلا ّمطق هب . ةرعرم ةدحاولا ءاّمص دشأو بلصأ هنم”برضوأ ٌماخرااوهو

 »٠۲« ) لاو -- هريغ وأ نطقلاب ءولمملا يأ ٌرشحلا شارا ةّيشحلا ( بيرغلا <

 يقل ةعاط نم ادي ملح نم » ثيدملا ينو ُهَدهع ضمت هقنع نع ةقبرلا مَ ( بيرغلا) ٤۲و ۳د

 « متلو بوشل دا لح » كلوق نم وهو رشلاب هيلع ادعو هناطلس ةعاط نم جرخ نم يأ "ل ةجح ال هللا
 روسقلاو - اهم ةدقاعملاو ةدهاعملا أل ديلا < محو هب ناسنالا ىلع اهاتشاو ةعاطلا هب بش كنع هتيقلا اذإ

 يف مهضمب لاق ةفرعم ةءاسأ نأ الإ ةماسأ اولاق كم هون دسألل راما ةديس نبا ل اق . دسألا ةروسقلاو

 مهئادعأ ءامدب تلم ضايح نم نوبرشي (ىنملل) ) "دسألا يأ «“”ةروسق نم ترف » ىلاعت هل وق

 نونكسي و ءالا ضايح نم نوبرشي نيذلا سائلا رئال ًاقالخ دوسألا دما نم تلت مايخ يف نونكسي و نيغابلا

 تيبلا نم حضاو وه اكشوحولا ديصو ءادعألا لتق يف هك امنا ةرثك فصي . لبالا راب وأ نم لمعت مايخ يف
 هدمب امو نيرشعلاو نماثلا

«enىأزا ردق ىلع عوردلا نم سن رز رفغللو -- حاکتاو - © ترهألا ( بيرغلا )  

 ويت قنملا ىلع مي رقضببلا لفسأ ٌلجرلا اهلسبي ”قلح ليقو ةضْيبلا ُفَرْفَر ليقو . ةوسنلقلا تحت ىي
 امهنع وفعلاو بوثذلا ىلع ”ةيطغتلا وهو ٌةرفغملا هنمو رتسلا وهو ٍرْغَتلا نم

 چاچ ةياهللا )١( بك حرملا )٤( +{ حرعلا 0 چاچ حرعلا 06 كل حرصلا )١(
 مب ) چ جرملا (۸) ناسا (۷) الك نآرقلا (5)



 او نورعملا ةديصقلا

 ردكم ريغ نمألا ءام َنْوُدِرَي 2 ٍ بارغألا نرم “يح 530

 رفعألا بيثكلا ينط ىلإ اَدَعو ةّيشع لائرلا 3 ىلإ اوحار (۲۷)

 ري فيلا لاج يف ةّيجوغألل مدر دفادفلا يف ياوألا اًوُدَرط (؟8)

 رجم سيلا مي ميز يف مييعيق ومل مي اهلا اوُبكَر (؟ة)
 رفح مل ففلاس ةا رْكَب نم يلا انهو انجل اتإ )۴١(

 رشت “رم اتاق اًشادلو ةن م اتام اشالحأ )۳١(
 ت

 لار

 رون سو جما لرع ”مهانغأ ام وبلا دالجلا نم تنيسآللا (؟5)

 ( حم س ح) ريما دولملا ( بلا )

 او - ؟90بينكلاو - هلو ليقو ماعنلا دلو وهو ٍلْثَر عمج لاثرلا (بیرغلا) ««۷و مد»

 رقما ليقو . بارقلا لاَ ةَرْفُعلا مسالاو ضايبلا ديدشلاب سيل ضيبألا ليقو ةر هّضايي وامي ام ءاظاا نم
 ضرألا ةبالصو راغقلا نكست اودع ءابظلا فعضأ يهو قنعلا ٌراَصق

 ع

 تيتو ادوبأ ( ن - ض ) ٌةباودلا تّدبأَو شحولا يهو قدبا عج دباوألا ( بيرغلا ) ود

 سيقلا ءیرما لوق هنمو * تتح وت يأ مع

 دنيا دباوألا د دیک ررجنج اهتانكو يف ريطلاو يدا دقو

 ريعلاو  ”ةيالص هيف مقترملا ناكا ليقو ٌةالّقلا ٌدفدنلاو امهئارغ يهو رعشلاو مالكلا ڈباوُأ هنمو

  دحاو مع هصنتقاو ( ض ) يظلا صنقو يصل صينقلاو 38 اسا جا اجلا ءاثلا نيكستو نيملا ركب

 هرملاو « بیرغ رب انءاجو برملا يز نبأ » لوقت سيالملا ةئيه نيدلوملا دنعو ةئيملا رسكلاب ( يزااو

 ءارحصلا ىلا اوزرب اذا موقلا رتا نم رجلا - ”سيّحلاو - نوب اک تبكي يأ موقلا زب ايذتي

 مهنأ تح رتاقوألا عيمج يف برحلل نودعتسم موق مهنأ يناثلا تيبلا نم ربظي ( ىنعملا ) «يش مهيراوب ال
 نودرطي اك يراربلا يف شوحولا نودرطي لاق كلذلف مءادعأ اهيف نولتاقي ةلاحو ةئيه يف شوحولا نوديصي

 . ءارحصلاى لا شيلا ربي موي اهيف نوبكري تيه يف اهديصب مهمل موي شوحولاى لا نوکر و برحلا يف ليلا
 لمأتف ديصلاك مهدنع لاتقلا ناك نسحأ ناكل شوحولا اهيف نوديصي ةلاحو ةئيع يف مءادعأ نولئاقي لاق ولو

 هرفخو س مذلا بجوم هضقن نأل ةمرلاو قتلا وهو مامذ ممج ةمذألا (بيرغلا) « و۳ و٠٣ »

 لإ جرصلا (4) ٠٠ تافلملا (؟) كج حرسلا )ا



PAتورقملا ةديسقلا  

 رصغألا باقر هب ْتْبَرَص امو  هثدّرَج اذإ فيس ملم يل (۴۳)
 2 س رک ق 3 .

 رذنْملا نا ناجع موي ضاّربلا کف جدلا نمّزلاب کشو (؟8)

 رمنتلا ثداحلل متم -تسبمعصتسا كاملا ےب ون اذإ ص بعص (؟0)
 ت 525

 لاخن

esرفتم ذيع نلت ل اطس اذإو علم بع هيلع م انع اذإف دي ا 3 . را "م  
 (م س عب س س اس س) قیم ( ت ) ( سادس ل) بوطحملا ( بلا )

 دلو هلصأ ىب رتو كمم دلو يذلا يأ برتلا وهو ةدل عج ”تادِلاو هب ردغو هدهع ضقن ( ن ض)

 ًابوبع وبهم رابغلاو « تاوبهلاو ةوبطلا تعطس » لاقي ةربغلا حتفلاب ةوبلاو س نولو ةتادل عججلاو نادل هانم

 نزاوه ىلتق يثري دی لاق عردلاك ب رحلا ىف سبلي رق نء سول ُرتوتَسلاو -- ةماللاو س
 © روتسلا جحيسن فرضح بلاتک هئاروو جدوه ىف هب اؤاجو

Cr)5 5 0 - -  
 ماقم موقي مهم رح رابغ يأ « وبهلا دالجلا نع « هلوق ( ىنعلا ) دیدح نم حال داس لكر ونسلا ليقو

 مضلاب را نأل ناتكلآ دواج نم يأ « ربُهلا دواجلا نم » نيتخسن ىفو ىرخأ عرد ىلا نوجاتحي الق مهعرد

 ىصاملا هلوق اذه وح و ناتكلا ةقاشم

 1 ايأ انيسنت نيح انفلتخا راو باونبل تولا ىف ةركبو ان

 “۹2 یش دقاع ناكب رع لبق نم ةعيبر "راک ىتح انفالحأ

 ةنانك_ نب ةانم دبع نب ركب نب هرمط ينب ُدحأ عفار نب سيق نبا وه ٌضاتربلا ( ىنملا) «مسوومعو

 رذنلا ريع قاتساو هقي رط ىف هلتفف هلبإ يهو رذنملا نبا ةميطل ةراجا ىلع يبدا اللكلا ةبتع نب ةورع دسح يذلا وهو

 هلتق يذلا ةورغ ججدملا نمزلاب دارملاف ©*”ةيلهاجلا ىف راجفلا بورح نم ةبرح ببسلا اذه تماتف ربيخ ىلا

 رذنلا لبا ةزاجا موب ضارب
 نالثل نالف نتو هنول وأ ِهِقلُخ ىف رمّثلاب بشت نالف ٌرمنتو س ؟ ےجدملا ( بي رغلا) «* ومه»

 تناك هانعم ىف رغلا لج نالفل الف سیو نابضغ كتم الإ 5 ادبأ هاقلت ال رمتلا نأل هَدَعْوَأو رفت

 E ل موكل لج تبا لاس ا ند ان يم
 بارتلا رهاظ وعو رذعلا ىف ءرختم ىلع نیک يأ « رخال رع » لوقت هيف هند وأ هگکذو هر (ض)

 هپ حرصلا (4) ساسألا «+) ديل (؟) ج حرسصلا )١(

 مب حرصلا (5) ۲6١ مالالا لق برعلاو بجلب , ياعألا (6)



 «( فعلاز

 رجحت نم ةلفم عضومب ةني اهَنأ ةحامتلا بح نم هافكو (۴۷)

 ( ةَراَتْلُج فصي لاقو )
 رضألا نوُمُدلا نيب اهنأكح رتلا بابشلك كأ تنبو(١)
 ركحوب هرقل هتفلخ دق رقص انج وأ زاب ناتج (۲)

 رج نم ةبرت يف پاشل وأ رحت نم مد انت امنأك (؟)
 رهدلا فرص ُنهدلا اهنع ةفكاول رمن نم لودجب ْتيوَر وأ (€)
 رجلا تاقا لثم رع تف ردصلا قوف دلا لثب تءاج (ه)

 رجلا دعب لصولا مط لثم يف
 ( لک ) كامكو ( نط ) ( بلا )
 عکس ب ) رك ثامر اي كيب تثح هلم "نيتال نامرلا بلح س تيلا اده دب (ب)

 (ج س جم) رتشم رع تتأو كيلع تيلج ةموطم ةديمق كيلا اهدخ

 نم ادب و نفجلا لفسأ يف يذلا لظملا نم نیملاب راد ام سلجم نازو رححلا ( بيرغلا) «۳۸ و »٣۷

 ناكو » دشنأو , معا اذإ لجرلا ةماععو تبقا اذإ ةأرملا باقن نم رهظي ام وه لوقو نيعلا عيمج نم مقربلا

 يحي حودملا نأ ين نب « هافكو » ةحيحصلا ةياورلا نأ ٌنرظلا ( ىنمملا ) “ص ارعلا - « دقوم جارس اهرجحم
 ىلإ بح «يش ل هنألهينكي حامل يح نم ذل ذهو هنیع نم زنه هدنع همك ؟ديدش بخ اسا
 منيع لةم نم هيلع ٌدرعأ ةحامسلا نأ ىمي هنيع نم ناسنالا

 ج نم ردصلا يف هراتتسال باقل لاب ناجلاو - رتل (بيرغلا) وو۳ و واو

 ىأر ْنْيألا هْلَع رج اكله » ىلامت لوق هنمو ت دع ج دفف كنع س ءيش لکو هرتس اذإ انج ( ن ) َءيتلا
 نکلا ىنمي ۽ لتجلاو نجملاو ةنحلاو ةنجلاو نينجلاو نا هنمو راسلا ة ةّداملا هذه يف ىنمملا لصأو « "رك

 او رقصلا وهف نيهاوشلاو اعلا نم ديصي رئاط لکو هيف ةنل يزابلاو روقّصلا نم عون رابلاو -

 امد بنك ةأرملا تدهنو ٌيجح هلراصو ردصلا نع مقترا ادوہنو ادهم (ن) يدثلا دب و 6 52 مو
 ٍدَدِع نازو ثل مج تن تاثلاو رتا - دوه عمجاو هعافترال هب يقم يذلا دهنلاو ٠ ةدهاتو ثهات يمف

 لمحو ناصغألا ةفتللا ناما ةرجش 2 كباب دارم ( ىنعملا ) اهرراغم هيفو محللا نم نانسالا لوح ام يهو
 يقاب و ةراتلج هثدحاو ناما كودو هانعمو سرق رانلك ةبمترعم ناّسرلا ٌنْهَر رانلجلاو هرز هنأأل هل انتب تانلجلا
 ءار ىلإ حال قا نس يا « ل د قو عضو ىلا

O(لب حرصلا () مج حرصلا (ہ) كج حملا (4) واع نارقلا (©) 4 حرعلا (*) لع حرفلا  



eeنورصعلاو ةيداحلا ةديسقلا  

 4 نورشملاو ةيداحلا ةديصقلا ل
 سلا و

 مس رعش هيلع أرقو يب يک و هايا هراعأف باتكلا ةيراع اقلا وبأ هلأسف هرعش هيلع ارقو ىنتملا بتيطلا ابأ ول هنأ عز لجو ىلإ ب
 هيضاقت يف لا ءاسأ مث

 ارفك هرمسش يف ؟بأر ىأر ولو ارضع یف يتنتلا اتت )١(
 َروُسلا هرعش ىف هلاعمأ عا الو ررينلاب يتنتلا الف الم (؟)

 ارتا الو ثيعال هنم اوکرذ : كلو ءار ايعا (؟)

 ارسم نإ ركآلا ديح هوشرڏ الو هوي م متأ ىلع اذه (4)
  eررر -- 7

 ارطَخ الو ردك اندنع هل رت لو ةا ًارعاَش هيلو (ه)

 ارقار نا قلَقْتلا كح ام هدئاَسَت يف دَ ل

 زو لاح يف م هيَ ىنتلاو دفا مف (۷)
 ( اهريع ) دارا ( ب ) يارا ( قل ) ( ب ) (م س سو ا دك س جك ) يف ءابحلا اده دحوي ال ( فلا )
 (لقلز)اولت (ه)  (اهريعز جتلخو (ىل) (د) | (اهريع )هيلع(ق) (ج)

 ( ب ) ةياور وح اك باراق هيف تاياوترلا فلتخم لوألا تيبلا ن نم يناثلا عارصملا ( ىنعملا) « ۲و١٠ »

 ريدتف « مُك دارأ » خسنلا ضم يو هجيزأو هقلقأ وأ هككش هاعم

(١ aer»بيرغلا  ) مقان لاق مكمل خم كلعو س ناتو ئان وهف فلصو رّبكتا ( ض) ات 

 ارصَح هن إ

 ٩۵ قتا نأ لع نكلو توني ام دعب رمألا ىلع ماو تسلو

 « ىع » ةدئاف دافأ « نأ » همم ناک اذإو نأ ريغ و ناب ۽ ئ وهو مدقتآ نأ لما نكلو لاق هلاک

 لاضأ عم دي ارح ناك ناو « لمل » و لابقتسالل « نأ » نل اعوقو ةبرقأ لمغلا ناك« نأ د ريغب ءاج اذاف

 م داكو ىبسع » يهو ةب راقملا

 يصتناو « ةّمال ليو » افق وهو هيلع اعد « هتليو » (بارعالا) «۷و۹ وهو + »
 رحدملاو بجعتلا يف ءاشللا تلاق ملا ىلع وأ زييقلا ىلع « ًارعاش »

 ه۷ ةساحلا () هوب ةساجلا )١(



 سل ٍ نورسملاو ةيداحلا ةديصقلا

 ابطا منفاخ لېف هومتبفاش کتا . ريملا سأرب نومي ذإ (۸)

 ابتو ي ةع ىر تإ كليو اطرقلا انل لوقي اف (9)
 فلا

 طر اوف يف يلا موف رکنا ادع هب ٌمطَحَأ امش )06١
 ( لك ) سيعلا ( نط ( فلا )

 © نيلغ هسيلعو اهيف يأ اإ ربح رمي هليو
 رثذلا لماخ وه» لاقي هل ةحابت ال يإل طقاسلا لا وه لماختاو 5اماخ هلمج یلامت هللا هلخأ ( بيرغلا )

 فيحصتلا ليقو امض نع بفرح ليقو ةفيحصلا يف اهتياورو اهتءارق يف أطخأ ةملكلا فو -- « توّصلاو
 ألا هلصأو عضوما نم دارلا تما يختي ىتح فلا وبنت

 نب ثراحلا لوقو "7 ةنيدملاب هنيمب لبج سأر هي دارلا لعل « ريملا سأر » هلوق ( ىنملا) « ۸ »

 يركشيلا ةرلح
 لوا تاو اسنل ِلاَوُم يلا برص نم لک نأ اوعز

 ينمي ليقو . دتولا لهأ نم ًادتو برص نم يأ دولا ينعي ليقو راجح يأ ريع ىلع برض نم لكم هانم لبق

 هلعج هناك اللا هيلع لخدأو زاجحلاب ابج لاقق صح نم مهنمو داب ينعي ليقو . ريج باعا مهنأل دابا
 دارأ اما هر تانب نع كين دقلو » رعاشلا لوق ىلع ةدئاز ماللا َلَمَجو دع اهنم ردحاو لكل بجا نم

 « رات ىلإ ريع ع نيب ام َمكرَح هنإ» ثيدحلا ينو“ هرن وأ ًادتو هيف برض يأ هبرضنم لكل اقف «ٍربْوَأ تانب»

 تلفاز دع هل لاقي بج ذكي ليقو ٠ «دحأ ىلإ ري ريع نيب ام» ثيدملا ملو كمي روت ليقو ةنيدلاب نيب يأ

 قطنلا ىلع رداق ريغ هنوك ين راجحألا نم رَجَح يبتلا لج نأ ريع ل اج سار رعاشلا ماسقإ يف هجولاو

 نبا اشن نيح يقدم دق يبنتمل نوكي نأ نكميو ةبفاشم هوقال مهنا مهئاعردا ىلع سالا مالو _حيصفلا رمشلاب

 ينألا هلوق نم ربظي اک راعشألا هذه 'ىناه

 رش هناويد ىلع متصرح اک هجم ءايحأ ىلع متصرح ولو
 اذه ىلعف نوتسو ناتنثاو ةئام ثلث * لاه نبا ةافو ةنسو ةنس َنوسه-و ئام ثلث يبنتملا ةافو هنس نأ ملعاو

 "ليم وعو هومتبفاش فيك ىنعملا نوکی

 اهلا همزلا تلق كن اكل متلا رامضا ىلع ٌبصنلاف « هل لي وو هل أي وو هليو » لاقي ( بارعالا) 44«

 ءادتيالا ىلع مفرلاو ايو
 و

 ىلعس و هريغ دنع ام لك ذخأي معلا 3 مه اذمو مهتتداحُم ءاململا ةضَوافُم (بيرغلا ) عج ١

 ج حفلا (5) ججج ةياہلا )١( نانا (4ر ٠٠۸ تاقلمملا (e) نالا ىلا ۱۹۲ ءال 4(



wyثورسملاو ةيداحلا ةديصقلا  

 اكل هيبت يف لتي تاب ام هلئإق مس 4 خيمي واف (17)

 ارا حمصي هل یتا ”يمألا تاور نرم الاثم يتومتيرأ قف

 اًرّسِبلاو حمسلا هيلا ثددر ىح هل تيس ينكلو ىمتأ مما (09)

 ارمقلاو ّسمشلا َنرهب ام اذإ تح هل تضعتماف اليل هيئامم 078 02

 اًرَمّلا هبل ام يسرا نيو | ”كيالم نم ااو مرغ )١(

 نمر قَدْ | امر تأ اذإ کسو هيف ٌكحلئاسر یارک مكر

 ةاَراسُلا لصألا ين ص ةضوافلاو . هحاص ىلا هدنع ام در مهنم دحاو لک ناک ض ی و وعلا نم ةلعاقم يهو هدنع ام

 ركب ريعلاو بالا سبيلا أل ميلا فحصت خسنلا عيج يف ءاج اكل« سیما » لمل ( ىنملا ) ةكراتملاو

 ويعو رايعآ عجلاو تحولا ىلع بلع دقو ايلهأ وأ اًنيشحو ناک اأ راما نيعلا حتمي و ريما يلفاق نيملا

 وهو حملا هنمو هتيب زتو هنيصحت ر مالكلاو رعشلاو خلا ورتو - ىتصأو حمتس .تسأ هيااو هل خاصا »١١«

 وهو ريبَحلاو ٌةسربَسْلا هنمو هايبااو لالا وهو رسكلاب رالا نم هلصأو رمشلا هنيب زتل يونا ل !ميَتُط بقل

 2شوا ديلا

 كلذكو هيلع وشو هنم بضع ًاضعم ( س ) رمألا نم ضع (بيرغلا) ووو

 وه رجالا ”رمقلاو ًاتسح هيلع يآ ءاسنلا ةنالف "ترهب هنمو لصف هبلغ اره (ف) هرهب و = هنم ضعتما

 مريت يأ هب و هنم رجَضو ٠ مالك عم سفن قيضو مَع نم ّلقلا 'رَجَضلاو - بک وکلا ءوض هدوض ره يذلا
 ضر همالكف رعاظلا نع همالك ٌلجرلا قلي نأ وهو حيرصتلا دض ضي رمتااو  هلخ ءاسو قلقو

 ةحودنل ضي راعلا يف نا » نيَّصُح نب نارمع تيدح هنمو آهن وأ ءايلا فذ نأ كل مث هممج ْضي راعملاو
 يبنتلا رمش حلصأ هنأ اذه هلوق نم ربظي ( ىنمملا ) ءيشلاب ٠ ءيشلا نع قي روت ضي راعلاف ٠ب ذكلا نع

 كلذ نم يبنتملا ”باحأ ىلقف ةَمهبُم ةقلغم تناك ام دمب ةحضاو ةينآعم لم

 لاو ءيش دعب ایش لمف لمعلا يف یخارت اذا ىرقي یر ند ىارتت ( بيرغلا) «»

 حبت ءيش لکو فد رو فيدر هل لاقي بكآرلا فلخ بک راو تسیت ( ن ) تقدرو ينل هلبكرأ هظدرأو

 هفذر وهف ایش

 چچ حرسلا 222 يع ةياهلا قفز



 اوا نورعملاو ةيداحلا ةديصقلا

 رفلا) 2١

 اش ال م ةَركَش اهد امو ہکباتک نم يتاَهَد ام یار ولف (۱۷)

 ارش هناويد لع رح اک تج اإ ىلع تمرح ولو (۱۸)

 اًرخأ هتاعْذأ ل ذرب نف هرب ةلنددر باتکلا اوبه (19)

 ارتتا ام هنم کیلع تدعأاف ارهظ ام هنم يلع ثدعأ نأل (؟0)

 اًرلْغنلاو ثحبلا اورامت نأ مد نمف نمف مدا يف هنم ًاسيفن ينو را )۱(

 (اهریع ) مکی ( قل ) ( ف ) (( اهريع ) مكياتك يف ( قل) ( ملا )

 هابإ ينومترعأ يذلا هرعش باتك لجأ نم بفسألا وأ ةريحلا نم يياصأ ام ىار ولف ( ىنعلا ) »٠۷«
 ازش دشن ام هُحاْصأو يدي يف عقب هرعش َناويد نأ َمِلَع ول يأ رمش لاق ا حالطإلا نم هرعت باص امو

 انآ ہرک د مدقت ءرمش ىلع اح نیا طا نيح يون دق ناك يتلا نأ اذه نم ربظب ( ىنملا) «۸۵

 ایس رخلآ ىلا ند احر ذأ دلصأو هتلمجب يأ هتمرب هاطعأو اوبھ ( بی ي رغلا ) )>9 4«

 حجلاو لاب لبح نم ”ةمطق لصألا يف "ةّمدلاو هتم رب هاطعأ هتلمجب ایش عفد نم ل مك لاقي راصف هقنع يف لب

 اهاقستساو يع -ابخب ترف ةر هتك ىلع ناكه نأ كلذو ةمتلا وذ ناليغل ليق هنمو ةر دنولا سأر يف لاقي مر

 كلذ سيلف کیلا هرمش ناويد انددر ْنِإ ( ىنعلا ) هبل كلذ راصف ةمتنلا اذا برشا هل تلاق ءاملا هللوات انف

 ردص ام هركف نم ردص يأ ىارخأ ةرم ُهَئاَهْذَأ َد 2 نَا ثحأ ٌردقي الف تام دق هنأل کک دینی

 اذا َءىثلا ةئرواع لوقت ةي راعلا نم وبف « اورواعت » بولقم ناک ْنِإ « اورامت » هلوق ( ىنعلا) «۲۱»

 هب هبحاص لمق لتم هب لمف اذا ءيشلا هرواع نولوقي ًاضيأ نيشالا نيب ةلوادملا ىنعجم ةرواعملاو ةي راع هابإ هتيطعأ

 ريك يبا لوق هنمو

 بففمضملا ءازجلا يف ةراكتلا رذن ىلكلا نمط اوروامت ة5لا اذاو

 ةاراعملاو ةمالا يف بفورءم ريغ هْنأل رعاشلا تاعارتخا نم ويف ةي راعلا نم ةلعاقملا باب نم « اورامت » ناك ناو

 « ارظنلاو ثحسلا !وريمت ْنَأ كك نف » لوقي نأ هنکي ناكر عاشلا نأ معاو ٠ ءارغأ ليلا بوكر م دنع

 چپ حرصلا )١(



mEآضيأ لاقو  

 ١) اضيأ لاقو 4

 )١( راتقتألا نوك ةقمم ًقالش اهتشأ تب لاف

 ) )9راتشلا اداب ابعد تلم رد ثتازرخ اهبع ناک

 ) )9رازإلا حو لمح قيضي فذرب ىب قطرقم فكي
 ) )4راقب ثيم وللا تاب يدعو بع اهبرشل ُتقأ
 ) ٠ ( راب هّقطي حبلا ناك يجايدلا يف ضكرب ليلا منو

 نأ ريغ نم بنملا نم صمت يتلا رجلا لصألا يف فالثلا (بيرغلا) «هو ٤و۳و۲ 8
 تقنع ىتح ًانامز تفتح يتلا ةيدقلا ”رخخا ٌةقتملاو - رصعلا ىلع ياس يأ قبس اذا لس نم وهو رص
 قلعتي يش وه ليقو َعرذولاو عاجلا نم السلا يف ظني ام ر زلرخلاو - ةقيتملا كلذكو تع تدق يأ ( ك)

 « رسا ردا نع ضاتعا » يي رمل لاق ءوحنو جاجا نم وأ ةرضخو ةرمش نالا رجلا نم منسي قنملاب

 « هتاك» برعم دحاو قاط وذ هابق وهو هلق قطرقلا هسبلا قط رقت هقطارقو - راضتلاو

 ”ليلق وهو مولعملا ىلع اذكب اهز لاقي و رّيكنو هات : لوهجلا ىلع اذكي لجترلا جرو = هءاط مضي دقو ةيسرافلاب

 : تسي را ملا راتاو - لاو لمك ٌفدرلاو - هسفنب ًابجْمُم هلمج يأ هاهدزاو ركل ًاثالف اهزو

 لَا ٌرأتلاو - ؟4”يجايدلاو تك راو - يشأ نع اهتراش اه رقما وأ ندلا اهتمزالمل يأ اهتترقاعمل كلذب
 مدنع وهو قطر يت يذلا تاسلا كمر دارماو حضاو ( ىنعملا ) كيلع ينج نج ج ةيانهب تافاکلا ٌبلط وهو

 دنع خدم وهو هلمحي نأ ردقي ال َرازالا نأ ىتح هلو لفكلا مظمب ُهَنَصَو . قهارملا نود مالغ يأ فيصو
 « خلا اهبابَح اكد هلوقو رورسلا ليل هنأل ليلا ءاضقنا ةعرس « خلا ليللا مجتو » هلوقب ٌدارَأو برملا

 زتسملا نبا لوق

 “بهذلا نم ضرأ يف تردلا تبنأف هقرابأ نم هام سأكلا رطمأو

 ٠٠٠١ نسما نبأ (0) و حرصلا (4)» ج حرصلا (*) 3 حرملا (0) ٤۳١ يريرحلا (0)



 معو نورشملاو ةيناثلا ةديصقلا

 4« نورشملاو ةيناثلا ةديصقلا ل
 ہلا )

 رهوج دئاقلا دب ىلع رّصم حتف رك ذي و ةب روصنملاب هدّشنأو هللا نيدل نمملا ةغيلطلا حدمب لاقو

7 

 ألا يقف دق سابملا ينبل لق رم تصنف لَه ساّبملاونب لوقت )١(

 رصنلا همدي ىرشبلا ةملاطُت رهوج ةييردنكسالا رواج دقو (؟)
 رج اهرشج نم دوقمملا لإ ديزو اهدوفو هيلإ صم تدفوأ دقو (؟)

 ظص اهريغ نمو اهنم ”كيديأو ْتَدَع دقو الإ مويلا اذه ءاج اف ( 5 )

 مَع اذو ىّضقت دق صع كلذف الخ ىذلا نامزلا كو اوك الف ( ) ١
 ص 58 ا E RS 5 ]ل

 لا كفحجلاو ٌصصارملا انقلا اذهف مدير نورت منك شيما فا (5)

 ٌرجفلا ملط اك ايندلاو نيدلا ىلع املاوط هلإلا ٌليخ تفرشأ دقو (1/)
 هنو هل َميِمَي ال نأ رح ناو هلو بلطي هللا يب نبا اذو (۸)

 لق

 (سا س ج --- ت) ناوريقلاب ( فلا )
 رهدلا دعو ام رهدلا فرص رحاو رصم تحتق دق دادعب ىلا زهجج س : تيا اذه لق ( ب )

 (حسل) رمألا يضق دق سالا يل لش ىدملا غلب له سابلا وب لوقت

 بيس لعل ( ىنعملا ) اهوحو ةرطنقلاك هيلع ربي يذلا رسكي و حتفلاب رسجلا ( بيرغلا) « "و و » ١
 مرور اكن کی ل ةحاول سجل ناكر هوج ركسع ةرثك رخآ سج ةدايز

Gost»هتم لعقلاو نيديلا رقص لجرو عاَتملا نم فص تسب لاقي ا (بيرعلا):  

 رص وهف اراوفصو ارفض ( س ) رْيَص

 حرطب مب مخرتلا ريغصت رغصم دورا ردصم دي ولا اوت يأ دق (بارعالا) «ملوالود»

 نم بالا نين فاكلاو يي ز ىلا قمتم دي ورو لينا يأ دز كي ورو البس يأ ديور لوقت دئاوزلا عيمج

 يراتا كلذكو هيف كلا يلا يف ءارتمالا ( بيرل ) تاو فر اذا ديور داور ريسلا يف دَور موق

 فرشلا نم عفتراو آلَ + يشلا فرشأو  ؟7١صاترملاو  دحاولل نوكت يتلا لامفالا نم اذهو هي وبيس لاق
(MW.كاسل  

 رخو -- ١ رتولاو - واعلا وهو

 كج فلا (©) كج حلا (0) وك حفلا )ا

To: wm al-mostafa.com 



 نورعملاو ةيناثلا ةديصقلا او

 َُشلا الو َنومنمت هنم لْحَسلا الف هليل تارفلا هام يف ولا اورد (8)

 تس اهنوُد نم سيل 6ايع تلت امدمب ٌئمشلا اهنا هام سمشتلا يفأ )٠١(
 ردنا ينشب ناك نإ يل رنو يا دمب يآ الإ يه امو )0١(

 ٌرشنلاو ثوملا هفك يف كلم ىلإ اوُوَعْرا وأ نيدماخ ًاديصح اونوكق )١9(

 بلا الشم لامعألا تناك اك دكضاف ِةّمألل مامإ اوقيطأ (99)

¢: 

 اب ٭ هنمو هل ع ال ضرألا ىلع لیتا هلا لاو دو نم اورذ (بيرغلا) » ٩«

 لوأ يف خسنلا ضعب يف ءاج كق ارعلا رع تارفلاب ىنك( ىنمملا ) “تلا س « لخص ههامو لحم
 ةدصقلا هذه

 دلا دعو ام رهدلا فرص زجتاو رصم تحف دق دادش ىلا نمت

 ةترهط اذا يلا سمشلا يف نوكأ يأ ديك ل ةضرتمم لج « رسشلا اها » هلوق ( ىتملا) »٠٠«
 ةزمها حتقب وأ ةضرتعم ةلج « سمشلا اهنأ » هلوقو » لضافلا خيشلا لاقو ةبجاح اح ابحي نأ دقي ال نايملا

 » سمشلا انآ يف يأ

G4»ريغ رداصم ةريخالا ةعبرألاو ًاريذنو اردو ردو ةرذنو ار اراذتا رعألاب هر ردن ( بيرغلا )  

 كلذكو ٌردصملا ٌراذنالاو مسالا وذنلا نأ حيحصلا ليقو ٠ هلولح لبق هبقاوع نم هَرَّذَحو هلأ يأ ةّيسايق

 60+ اردن وأ ارذغ» لي زنتلا ينو راذتالا رس ريذنلا

 ىشعالا لاق ملت ( ن ) مدح زاجلانمو لَنا غوطقملا يأ ٌدوصحلا را ٌديصحلا ( بيرقلا) »٠٠

 “2 فشكنأو رانا الا ةي او مدع ٌيدنهلاو َةّيقبلا اولاق

 نمو تنكس دوخ ( ن ن ) راثلا ل تدعو س ۾ نيدماَح ديصح مملح تن » ىلاعت هلوق اذه نمو

 ةلرنمم اوراصو اوتام دق نوتك اس يأ ©« نوُدِماَح "شادی ةدحاو ةحنيص لإ تتناك نإ » ىلاعت هلوق كلذ

 جرو هنع فک وعزا لهجلاو .حيبقلا نع لُجرلا ىوعراو س دماملا دماخلا دامترلا

e\»هنم لضفأ نک يأ هيف هتبلتف لضفلا يف يناَراَب يأ نا هئلضفف ياسا ( بيرلا )  

 قرا ِةَنمَأ لضفأ وه معلا ّنَأ ينمي لامعألا لضفأ وه يلا نأ ا ةألا اضف وه ًاماما اوميطأ ( ىنملل )

 هوميطأف رّألا

 + ىمعالا (4) لت نآرفلا (+) بكب جرصلا (0) فب حفلا 0
 ++ نارفلا (1) چچ نآرعلا ( هر



 ry نورسملاو ةيناثلا ةديصفلا

 ی

 دلا رغألا فرت ال مك اتوم ةّصايِح َنوُقِرْنَت ال قاس ادر )۱٤(

 تلا نود هللا لوسي 1 يذلا ”كآلوم وهف هون تاک )١8(

 ملا برقي الام ” هتيبيف هيبتا ادن الإ (03)

 لا ثوسلاو ثابآلا تا مقيلط يف مأ ,نيطبتبلا يبأ نبا 0 07

 لاو ٌدبعلا يوتسي له تس امو ةلش هلا ثروأام ل “ينب 00)

 طس س ےک تالوامو (ب) (اهريع) ردلا (ىش ) ( فلا)

 نإ ( ىنملل ) “مومَجلاو - ىدعتي هلو ىتدمتي هلک هح رن (ض) رثبلا ءام قت ( بيرغلا) 618

 ضايِح قاس دروم اولزنا يأ لفلا راغص هانعف ( مش ) ةخسن يف درو اك ةمجمملا لاذلاب © لا » باوصلا ناك

 ملعاو ٠ امام برشب روحبلا دفنت نأ لَا ٌراغص ٌردقت دقت ال اک هود نأ نوردقت ال ٹی ءالا ٌظريثك هدوُج

 لتمأتف ةلمهلا لادلاب « رّدلا » (مےش) ةخسن ريغ يف ةياورلا َّنأ

 راختفالاب ”قحتسي يأ هب رخل نم ”مظعأ هللا لوسرب هرف يذلا مالوم وهف هوعبتت ناف ( ىنملا ) ه1 6»

 ”رخفلا كلذ کک سیلو هللا لوسر ًاعنبس هنوكب
 ىلع هين راتاو هالبلا هب لر اذا هل قي ال نأ هيلع اعد « ديمبلل ديف » هلوق ( بارعالا) ه«حد»

 منكم يأ مك دف ونت | ناو ( ىلا ) قم و هلي » لوقتف فرت ”يقو هل احس كلذكو ةيردصلا
 ادن بب د دعي نم 6 و » موق ّنأ ساو أ رتا نم هيض كيو هلي سيلف هتجر نع هللا كدمأو

 تابت اذا « دعي و لجرلا دمي » لوقت برعلاو « "دوت تدب 15 نيدمل اذهب الأ » ىلاعت هلوقك كله اذا

 « "ریغال قس دعب بسلا يف لوقتو بس ريغ يف

 نيل يف مأ ثوسلا وتلزنت هنع هللا ىضر بلاط ينأ نبا يلع نبا وه يذلا ملا ينأ ( ىنملا ) 0
 2 "مسالا اذه هجو قبس دقو قيلطلاب فورعملا سابع نبا وع يذلا

 هللا لوسر رع سابع مأ يهو ةحوتنملا ةاّنثلا ءاتلاو ةمومضملا نونلاب ايتن فيمخت ةلثن هلوق ( ىنعلا) »٠۸«

 رش لوق نمو "بيك نب بانج تن ولسو هيلع هلل لص

 ليت ينبل اننا ةروصقت يب ىتتنأ ًابعوح رت لأ
 يل لكقرطي هللا رمأو رت رع اري ن لمي “ل لکی رطب هللا رم 1

 مهكج يربطلا (ه) هل حرصلا () ناسا () دج نآرغلا () 4چ حرسلا 0
 ميكس يريطلا (5)

(TY) 



Aنورصملاو ةيناثلا ةديسقلا  

 کلا يه ىوضتو مائإف کاب اتر تدعأ يهو اذهب أو (5)
 رڪ الو فارغ رمألا يف کل اف مهسوُمَي نم ىلإ مور اتا اوُدَه 0
 ُرسألا كلذ مقانعأ نم كف دقف ةأ قارملاب اتورف سَ 9)

 سلاو ضْييلاو هللا ند ٌراصنأو ىدا ْبَصُع جتايأ مكب دقو (؟0)

 ٌرضَتلا ْنَمّلاو ضتلا باشلا هيلا لام هشايأ لَبتقُمو (۲۴)

 ىربكلا ردب ةوزغ يف نيروسأملا اج نم ناك هنأل بلطملا دبع نب سابع ىلا « دملا » هلوقب َراشأو
 هرکد قبس اک

 فيكيأ « اتوم دم هلل هللا هذه یی نأ »وحن فيكى مع ةّيمايفتسا انهه ىلا ( بارعالا ) « ىو

 ء'وتسلا "يرق » لكلا يفو هب م لث ةبك-1 يأ برج وأ هب ولع أ لح نم الف نالف ىدعأ ( بی رفا )

 لوقت وامل قيقرلاو رقيدوبعلا قاقرتسالا نم تما رکاب قرلاو - ىؤوتملا اهنم يسالاو « 9" اهني رق يري
 نوءعّصخي و نولي و ميك نوعي مهنأل ًاققر اا يمس و هأريغ ةقرتساو ًاقيقر قب أ راص اذا اقر ٌدبعلا قر هنم

 نيب اوزاتمت ْنَأ تْؤُردْقَت الف ر ةسايسلا راب ةفرمم مكام يآ «غا مكاف» هوقو حضاو (ىنملا) « و۵٠۲

 ترعملا ناهز < لقا اوك ين اا نّحملا نم قارعلاب تاداسلا ةاجت ىلإ ةراشإ يناثلا تيبلا يفو ركنا هنم يفورعلا

Cg TD تلَسا َدَحَأ ب اع نم يآ «“ ر رع نم » لثلا يفو هبلس (ن) هدب ( بيرغلا)  

 يذلا لجرا موق ةكرع ةبصملاو «  ةبصع نو » زيزعلا لي رغتلا يفو ةعامج يهو ةبلمُع عج ُبَصْملاو
 تبصعو ”تابارقلا هذه هب تطاحأ الو هقارطأ لجرلا تابارق يسن برعلاو هيبأل هتبارقو هونب و هل نوبّصعتي

 حيتتب لبتقلاو س دشلاو يلاو يللا بسلا لصأو هب صع دقق هيشب رادتسا ءيش لکو ٌةَبَصَع اهوعم هبسني

 ةماسنب هللا دبعو جرعألا لوق هنمو يرط ضع هبابش يأ بابشلا لبتقم ل جرو ُفنأتسلا ءابلا
 کا بارق ىلع مويلا حرج ال ٌلّبَْقُم بابش اذو ةّوق اذ

 © يثق :لبتفم بونج رْطَعو  يتادل يف ينإف ريکا فنان
 الف » اهنع هللا يضر ةمطاف ثيدح يفو اات باحسلا للبتو رورسلا نم ههجو الذاتي يذلا ٌءللهتملاو

 حامرلاو فويسلاو نيدلا زاصنأو ةيادملا لَه مکلود کتش دقو ( ىنعملا ) © جَو لاپتو رّشبتسا اھآر
 اًياش ناک هنأل ملا ىتفلاب ينعو . رورّسلا نم هيلا كحضي اهالكو و معان هنامزو يرط هبابش باش یو

 رصم تحف ا

 لیک نآرفلا (4) کپ دئآرملا (۴) برقا (*) بكج نآرفلا )١(
 مك ةبايلا (۷) ٠۸4 تايلسملا (5) هغ٤ ةساحخلا (ه)



 ماب نورعملاو ةيناثلا ةديصفلا

 ل

 شملا هلأ كالفألا ةمبّسلا لع تّويحتو ىَرَوْلا ءاش ج َراَذأ ؟8)

 هيلو دبل ددم نإ اهلضفأو نم بلا ىزأ نم وردت (؟ه)
 رز ةيدنأو ةلايقأ ضرألا ينف يبق لك مات ىلإ ازت (”5)
 ف تست امو اره اكدت الو  متاه لآ نم دیتملاب اولد الو (99)
 هءاقتلاو ُةَاتك تأ نب اوثيجو بلاغ نبا يؤ تم نج اوئيخ (؟4)

 دمألاو قلا هل نم متم فرش اهريفو يسم ايلع اوُرَدَت الو (69)
 كلا ىضقتاو اولا نيحلعركذب مهل ىرج ناسللا نأ بجي نمو (؟0)
 بخ الو منع كاقلي ريَ الف 'مهكلم َراَثآ هللا ىقعو اوُدابف (؟9)

CETTE TTا ب  
 ( جيمس مب اس نسي ) تمض (ج) (  سادس غل س س

 رص نم لکو هعمجو هبض اذا (ن) هزاح نم ناکا وهو زيملا يف لصح هيشلا ريحت (بيرغلا) « ؟:»

 ةخسن يقو ( ىنملا ) اهيلا اًمضنم يأ « “ةف ىلإ ارحم 'وأ » زيزعلا ليزنتلا يفو هزاح دقق هسفن ىلإ ًائيش
 لضافلا خيشلا رةخسن يقو هر لاقي لي هيلع خت لاقي ال هنأ ءيثب سيلو ةمحمملا ءاخلاب « تریخ »

 رطقلا يطع ًاقترفغتم ميا رطم اذإ ًتالمحو لَم ( ض ) طلا لَه نم « تاهت »
 ( ىنعملا ) ©*”ُديصلاَو - ^ نالا  “"لایقألا ( بيرلا ) ۹٩و ۲۸و ۲۷و ۲و ۲

 ثتیدح هنمو هب لرش أ اذا هاب لد مطوق نم مش اه لآ نم ديّصلاب ادحأ اوو ال يأ « ديصلاب !ولدمت ال »

 اذا هب رب رفاکلا لدغو 2 هب کرن يأ « لب دَ قو مالا تم ين ام » هنع هللا يضر سابع نبا

 ديصلا نع اولدمت ال يأ « نع » ىنمع ديّصلاب اولد الو هلوق يف دابلا نوكي نأ نکی و . هدبعف هريغ هب ىتوس

 لئابقلا ماك ىلإ اوامتف كتم سانلا لضفأ نم نودلمت ال متتك نا ينعي مهنع اوف رتن ال يأ مش اه لآ نم

 . مم رأل لوو قحا أوه نت اودعتل هن دتأ اكرم الو ثابتا هذه هيلع لمعت نمر عيمجب اوثيجو

 خيشلا لاقو هيلا نوبسني مباك شي رقو ةنانك نب رضنلا نب بلاغ نب رهف وهو شي رق لصأ يهو ةليبق“ رهفو
 « رهف ٌنوطِب | رت الو میا كاحتلا يأ كلذ نع مشاه ينب اومن ال يآ اولدمت الو » ٌلضافل

 نال ةالثلا ىت ِهاَدْيَبلا هنمو د املأ رايدب م اذاف » لاقي تَه داب ( بيرغلا ) ١۴٠و م.»

 چ ةياهنلا () دج حرسلا (e) 4 حرملا 66 ج تآرقلا 5



Wg“ٍنورسملاو ةيناثلأ ةديصقلا  

 رف اهضرَع يف سابملا ينبل امو حبا ملا ضرألا بكت الأ م
 1 قلا

 هركبلا ةلودلا امايذأ ترج دقو دع لآل ايدلا تلاد دقف (۳۴)
a e2  

 رخدلا اكزو هلآ يف هعئاتص گر م تنيّيبلاطلا قوقح درو (*5)

 ٌركشلا هلو اهبابسأ تلصْتا هب يتلا ٍسّرلاو نيدلاو ىدا مم (0)
 (غ س ب) تلخ ( فلا )

 لحمضاو ىحّما ارثألا افعو ةغلابدل دّدش هثمحعو هتسرد يأ نع ىنم لزغلا حرا ّقعو -- اهيف كله رفاسملا

 ًاضيأ وهو هيلع اذإ « هيجان ( ن ) ءيثلا تربح » لوقت ء .يثلاب ليلا ملا ٌريخلاو -- يسم مزال

 يبنتمللو عومسملا ربها تب ّرثَأ ةدهاشملاب رابتخالا نأ هانعمو © رْبُحلا يلا قّدص» ملوق هيلعو ٌرابتخاإلاو ةب رجتلا

 ا ٌريَسْلا اًرْغص اننا تف هلاقل لبق ترابخألا روکتا

 مهنع كيتا ارعا مک دقو مک م انا یک كل نم شی ت لع لبا
 رة رج وأ ليلدب مطاوحأ ل 5 نأ ردت الو

aDلثم اپف مل سيلف سابملا ينب ةضبق ن وم ةعساولا ضرألا تج رخ دقل سالا اهمأ اوهنت ییسا)  

 وهو ضرعلا نم ةضيرعلا ُضرألاو ا.هّتحتف اذإ ةبابسلا فرطو ماهبالا فرط نوي امرسكلاب وهو راف عضوم

 همم اَذِإَو » لوق رخآلا هريظنو لطم ةعسلا ىلع اضيأ قلطُي لوطلا فالخ ىلع قلطي اک ضرما نل “ ةعسلا
 م ل سل ىلع يكس 2م ع
 ٌضارألاَو نالا اهضارع ةنِجَو م ب ر نم رفح ىلإ اوراس » یلامت هلوقو“" ”ضي رع هاعُد وده لا

 « ° تيقتملل تّدعأ

 ءارذعٌير ابك ريظنلا ةيدعلا محلو تحبصأو ملص دمم لآ لإ ايندلا تمجَر دقو ( ىنمملا ) «مسد
 ءاليللا نع ةرابع ليذلا جو .رشفلا نم اهليذ تبت

Grog Enلا همت 2 هنت لالا » هنع هللا يضر يلع ثيدح ينو او اغلا ادودم ءاكتا ( بيرغلا )  

 نم هيقتو هرقوتو هنم جرت يذلا لالا يف يت اهنأل ةاك لاب ةقدصلا تيقسو « قاننالا ىلع وكر ملعلاو

 يلوم راو هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ُدالوأ نيّيبلاطلاب دارم (ىنمملا) “ ةَميِنّصلاو - تافآلا

 دلولا تبنم تيب لصألا ين يهو « يتلا » لاق كلذ لجألو

 چ حرصلا 4 ya () نارا () ۴٠٠ يتلا (0)



 معا ةرسصعلاو ةيناثلا ةديصقلا

 لاو ف 50 كلذ ام لدْيف ِبرعَمو قرش رز ي مېش نم (؟5)
 فلا )

 ردبلا ههجو يفو ىْرَتيلا هده لك امن يي يابإ رک (۷)
 ُددَتلاو مالاو للهلاو ىسلا 3 وت منع بمثل ةلود توت انو (۳۸)

 ُْرْصَع الو ميلع هد اهر اف تلح ه*ٌصغأ اهنود نم ْتَنأ قوقح (؟9)

 رخ اهيراضم ضي تدرج اک  اهنود داق جاتلا وذ درج (50)
 تبرا* 2

 ماو سا 9 الكتاوت ام دسب رعتلا نمي ن اهداف (40)
 ( قل )تيما (ج) «لك)سرملا(نط) (س) _ ( لك ) هدب ( نط ) ( فلا )

 اهابا فص اهنع هللا يضر ةشلاع ثيدح يفو اهنم ُمَدْهَأ ةَككملا نم هشاتنا ( بيرغلا) « مو »
 شوني يظلا لاقي وانتا وهو شوتلا نم تام نم هَذَحَأو هك ردتسا يأ 200مايا هشمتب نيدلا شاتناف »

 هشاتني و َكارألا

 هدب وي ديلا ىلع ال هجولا يف الإ نوكت ال ةقالطلا نأل « هدخ ىلع » باوصلا نا نظلا ( ىتمللا) «مسب»

 نبا لوق يف كلذكو “ مقل ههجو يفو ىرمشلا هدخ يفو هنيبج يف تع ايرثلا نأكيزازفلا ءاقنع نبا لوق
 دبع فورعم مج یرعشلاو ©" ملط روبعلا ىرعشلا هدخ يفو ملط ردبلا ههجو نم اه حالف يالا ”ىناه

 زیاق اک اضْيَأ ىرعشلاب ”هجولا لباقيو - « ی رعشلا بر وُ ناو » ىلاعت لوق هنمو ةيلهاجلا يف برملا

 يتلا لوق يف ءاج اکر دبلاب

 “#2 ديلا فسكتي و ىمشلا هل ني ههجوب ءاّسلا وحن رشي ام ىتم

GFA»ةيبصانلاو ٌيصاونلا مه لاقي و هنع هلا يضر ريع ةضغبب نونيدتلا بلصُلا لهآ ( بيرغلا )  

 « زاج برملا ركّذت مل ناو » بغارلا لاق اهماقأو هل اهرهظأ اذا ةوادعلاو برا هل ص مهوق ن م كلذو ًاضيأ

 هاداعو همواق يأ ةصانو

 علا نكتو نامز يف اهوا لف قلي ول قئمْرَأ ذنم اهنم نيمورح اوناك ق وقح كلت ( ىنمملا ) «غءومه»
 فويسلا دكر “ر اک عايضلا ةملظظ راتسأ نم اهيلع ناک اتع ممريداقم فشكهنأك مهقوتح مهلا در جوا

 ديرجت رهدلا ىلع اهنود ريداقملاك هل مترع “ملا درج » لضافلا خيشلا لاقو . اهدامغأ نع دودحلا ثلا ضيبلا

 « رانشلا را ضيبلا فويسلا

 نثرب يف ًبثتتم تاب و » هنمو ناسنالا نم عياصألا ةلذن روطااو ر _ عابسلا نم لا ( بيرغلا) 1«

 ۸٤+ ينخلا (ه) ج نآرفلا (4) ¥ حرملا ( o 47 ةساحلا () چ ةيابللا 0



WEYتدورسعلاو ةيناثلا ةديصقلا  

 راك الو ل هلي مَ لف نق هلل نأ ات ىلع یرج أك (60)
 5 اهناجت نيدلا رب تقص دمحم تي لهأ اعوكتودف )٤(

 ةكشلاو ةفعاضملا دجلا هل راصو اهريصم كیا ايندلا تراص دقق (55)

 رخ ةنايصعو دوف ةتعاطف هب طماع يللا تيار مامإ )٤٥(

 رزولا هب ا حيبسلو تاو 3 هلل حدملاك هدم ىرأ (:3)

 هلوقت يذلا سقرقلا وه تيكسلا نبا لاقو رج ري نك سر قتاك ضوعبلا راغص رسكلاب س'رقلاو - « دسألا

 يف َكَراََت ام دب رعدلا رب ٍظ نم قوقحلا كلت يملا صّنخ ( ىلا ) لاو - © سرلا ةماعلا

 يسايملا ةفيلللا دسألاب و سلدنألاب ئومألا ةغيلللا ةضوعبلاب دارأ هلعل . ثلا بان اه يتلا ةضوعبلا ابل أ

 فاقلاب س'رقلا انتيثأ اذا اذه . مهلا مما اهّدَرَق ةمطاف ينب قوقح ابصغ دق ناتفيلللا ناذه ناك يأ دادغبب

 خيشلا بهذو ةفتكو نم وظن دسألا ىنمج .”ريعم هلصأ ”رثملاو اوہ اکض ومبلا رانص ىنمج ۃاتثلا
 مامالا صْلُخ يأ ةبادلا قنع رسك رصهلاو سرلا » لاقف ةدّحوملا ءافلاب « سرما » باوصلا نأ ىلا لضافلا

 سرفلا دائسإ نم هيف امل رت هيفو « مهني اولك أت وأ اهواك أ دقو ةلودلا يأ رهدلا نئارب نم قوقحلا كلت
 َلجرلا لك 7 موق نم « اهلك آوت » هلوق نأ لعاو . بّينملاب رصحلا تسنو لكاوتلا ىلا ناردصم اهو رصملاو
 دوجأو رثك أ هلك يف نمطاو ةلكاوملا نم ليك أ وهو ةليلق يهو لدبلا ىلع ٌةريخألا همم لك أ يأ هلكاوو

 بنج لكذو اوم رف » هنمو مهلصأتساو مهعطتقا مهعرختو سانلا ”رحدلا مرتخا ( بيرغلا) «4؟»

 مطقلاو مصقلا وهو مرحلا نم « عرصم
 « نود » لومثم « اه » و باطخلل » مد و اهوذخ هانعم ل اعمق مسا اهوكتود ( بارعالا) «عج»

 ناك يتلا اهذراوم هللا نيدل زمملاب ْتسَص دقف دمع تيب هام اب اهن ( ىنملا) “” ةّلا ( بيرغلا)

 لبق اهورّدك ادعا

 يأ ةيردصللا ىلع وأ مامالا وهو اهلحم يف ةيفرظلا ىلع بوصنم « اهريصم » هلوق ( بارعالا) «44»
 ايندلاب متمتمت يأ ىنمللاف نيهجول ولا نيذه ىلعو اهريصك تراص يأ ضفالنا عون ىلع وأ اه يغبني اريصم تراص
 « اهريصم کیلا » هلوق لوقي نأ لئاقلو لضافلا خيشلا لوق اذه ىلامت هللا نم رجألاو مكتم دجلاب عت مامالاو

 . ًاعوفرم ريصملا نوكي ذئنيحو « تراص » هلوقل ةيريخ ةلمج

 « ىرخأ رو ةَرِزاَوُرِرَآلَ » ىلاعت هلوق هنمو ليقثلا لْمَصْلاَو ملا رولا ( بيرغلا ) تو عهد

 چچ نآرفلا (4) دج حرصلا () دي حفلا () ناما 00١



 mer دورععلاو ةيناثثا ةديصقلا

 ٌرطْقلاو ناو شا قب ىتح ساثلا نم هل ْتَقِلُخ نمو ايندلا ثراولا وه )٤۷(
 هربا ةَمتيلاو ٌمالعألا تَحآل دقو  هلطف ٍدهلا يف وصلا َلهج امو (54)

 رولا دملا اذ لاق آر امف اهلك ضرألا كلام ىن نأ ىأر (59)
 ةطضم نل ىلا ا هلأ الو اهدحو ةّسارفلاب اَذْحَأ كاذ امو )٠١(

 ريح هب نين راج نم اقل يذلا رّثألا نم ًادوجوم نكلو )0١(

 لاو ةفايقلا ل يع ليلا وه هنإ علا ليلا نم اڪ و (ه90)

 (ط) نم( ) (حم س غ ی )اهتم ( قل ) (ما)

 بطقلا اهو ضرألا روم يرطق انه ني رطب ينعو بناجلاو ةيحاتلا فلاب رطقلا ( ىتعلا) «ء»

 « اود يقتلتو » ينألا هلوق لدي ا امدالب يف عئاشلا نمالا نع امهئاقتلاب ىنكو يب ونملا بطفلاو يللامثلا

 ةديصقلا هذه نم نيتسلاو يناثلا تيبلا يف

 هيف راو هارگ هي همتوو « كلبإ ةَ ام » لاقي ةمالملا قدمك مسا ( بيرغلا) «ةدو ءه»
 دمَّصلاَو هل الإ هلمج يأ ديزي و اديز هامس لثم دی زب و اديز ًامالف نالف امو # 232 *جئاو س ريكو قب
 هنود ىق ال يذلا يأ «" كسلا هللا » زي ملا لي رغتلا يفو اهيف مقي يأ جاوا يف مص هنأل ديسلا

 « رتولاو  عقشلاو » ليزغتلا يفور فَلا لض وهو درفلا رت ولاو دوصقم يأ ديدشتلاب تمم ےب و ثرمأ

 دهملا يف وهو هلضف ىلع ةحاللا لئالدلا تماقو ةحصاولا ”تامالعلا ترهل لوقي عملا لضف كذب ( ىنملا )

 ودعم هريظن يذلا امالا وه اذه هيلا ةريشم لاق هتدالو َنيح آر الف اه ًاَناع هاب روصنملا هونأ ناكو

 اهلك ضرألا شالمبسو

 026 تالك هير نم مآ قلت » ىلاعت هلوق هنمو « هتقلت هنم «يشلا قتلت (بيرغلا) «ه۲و هاو ه٠»

 رباصلا الإ اه قو امو الي ام يأ “اپن امو » ىلامت هلوق يف ليقو ةتابقتسا اذإ « ًانالف تیقلت » لوقت

 فصولا ىلع عفرلاب بلا بمكه نمو حلاصلا ملاملا لجرلا حصقأ رسكلا نأ الإ رسكلاو حيتفلاب ريلَاو
 ىلاعت هلوق هنمو ليخبلا نينّضلاو س هتامز ءاساع ىلعأ ناكو ةرجهلل ٣ ةّنس وتلا ةفاضالا ىلع جلاب و

 > وبلا س ةيلاملا ةغللا يهو اهب نصا ( س ) ءيشلاب تنص لوقت « ؟"”نينَّضب بما لع وه امو »

 مي نآرفلا (4) هت نآرلا )| هه كاف لأ حلا ىذا
 مك حفلا (۷) نارفلا (5) وچ نآرفلا (هر



iEنورمملاو ةيئاثلا ةديصقلا  

 هزفتلاو ساّئلاب فاَوُطَتلا فجوأ اذإ الجامع محلا شيلا هب رمق (00)
 ل

 هع ر س

 شلاو هبي كلا ِروُصُق نع هب تقئاجو هراز دق ناکف اهو (08)

- 

 ( بيخسالا شعب حالصأ ) رزشلا هسط ( رملاو ةيط ةحن يو لوقي ٠ لصافلا حيشلا حرش يف )

 ىلإ رظنلاب لجرلا لئاصخ فرعي يذلا وه فئاقلاو همني يأ ألا وفقي نالف لاقي رّثألا حيت ةقايقلاو -
 وأ ةاصخلاب رئاطلا لجرلا يمري نأ هلصأو ةفايملا رج لاو - هيبأو هيخأب لجرلا هّيِش فرمي وأ اهوحتو هئاضعأ
 ةحيصلا يهو ترجل نم هب مءاشت هرسايم هالو ناو هب لءاغت هناريط يف هّتمايم هالو ناف هب حييصي

 نأ ةباذلا جوار تملا راسو ادع اجو نجي ريعبلاو سرفلا َعَحَو و( بيرغلا ) «ةهعئءوممو

 شتاجتو - قرفتلاو ٌدعابتلا رفنلاو ةكم ىلا اوعقدنا ( ن) ىقم نم جالا رَ تو -- عيرسلا ريسلا ىلع اهثثح

 روصتقلاو «  غنج صوم نبي فاح نمَو» ىلاعت هلوق هنمو ٌلودعلاو ليما وهو نجلا نم ليات هقي رطنع
 ب ن رقنلاو مارملا تيبلاب فاوطلا ىلا سالا عرسأ اذإ ( ینملا) العو لزاتلا نم دیش ام وهو يق عجب

 ِمَدَصَق دق هب يثاكو بيرق نع هككميس علا نأب الجاع مارطا تیبا رشي مف جلا تقيم برق اذإ يأ

 0 ملعاو ٠ هک ر رو وصف كرتو اهيلا وش اهدصق أ ناو ريقلاب ةتلود روصق نع ةّكمو ٌةَيِبَط هب تلامو

 رو سلق لبج بارق ةنئي را زاجحلاب م مضوم رسو يناثلا تيبلا نم يناثلا عارصللا رخآ يف ةفلتخم تاياورلا

 رش ةرجش هب تناك يأ ءايبنألا هيف رس يلا ىنم ىلا ةكم نم لايمأ ةمب رأ ىلع مضوم حتنلا مث رسككاب
 ىلع ةكم نم يسرق جاو ليقو ةريزجلاب ضر ٍدَرلا نزوب سلاو مدر تعط يأ اين نوعبس اهتحت

 َرَجَه نيب داو ناتکلآ ظفلب هرخآ ديدشتو هلّوأ رسكب سلاو ءايبتألا هتحت ترس يذلا ٍرريلا ريغ لايمأ ةعب رأ
 ىلع عالطالا دصارم يف ”ةروك ذم مضاوملا هذه لكو ”ةريثك ايأ هلفاسم ةرصبلا جاح قي رط نم رقُملا تاذو

 ةفص يف ءاج اك ةنيدملا برق يف مضوم ةمجملا ءازلا ىلع ةلمبملا ءارلا دق زرشلاو عاقبلاو ةنكمألا ءامسأ
 ضب حالصإ وه اك « ُرْرَشلا هتنمط » اًمأو فيدرلل اررَش هلعج رعاشلا لملو ينادمهلل برملا ةريزج
 ةرابعلا نأ موب ام خسنلا ضعب يفو برب ةنيدم ةبيطو ديعب لاتحاق لاتقلا اهب دارلاو مهخسف يف نيخسانلا

 وهو سلاو ةبيط ةخسن يفو » هحرش يف لوقي « رزشلاو ةبيط » لضافلا خيشلا ةخسن يفو رزشلا هتنيط
 دق هب ينأك يأ اودلو يأ مْرَرُس تسلق يأ انين نوعبس اهتحت رش ةرحش هب تناكل يق ةكم بيرق عضوم

 لاتقلا يأ رزشلا هتنمط وأ هتلود روصق نع ًاقرش هللا اهداز ةكمو ةبيط هقاوشأ هب تلامو تيبلا راز

 « عدبلا نم اهريهطتل

 چچ ںآرقلا (0)



 نورسملاو ةيناثلا ةديصفلا

 يضل ١ ١

 هعرَح الإ هللا تبي تييلا له )٥٥(
 ها رك 6 - ع

 هتقشن يتاوللا ىلوالا زانم ٥)

 صتناو سذقلا ُهْدَج قلت تيَحو (0۷)
 س

 ْتَنَد دقف كلت تيبلا نم نإك (ه8)

 هلِإف كيلإ قوش نم ّنَح ْنِإَو (09)

 22 هراد نع راثلا بيتل "لهو

 رق الو ىَدْنَم َّنِمَْع هل سيلف

 رهللاو نسيلاو هللا تاک هل

 دما هدمب نم كسلا اهّتيقاوم

 يقل هوب يف كلا نم ٌدَجوي
 هريشلا ةكسانم تّصيباو هيشاوغ

to 

 تاجا هّتقج ولف هيناب نبا تسلأ )٩٠(
 5 ر س 32 3 3

 لاو ةكم هيف اَدَمَم يح یوم کم ءاحطب ىلإ ةبيبح (9)

 ّرقسلا رقسلا دعيت الف اود قتلو ًارون ضرألا هيضت كانه (1۲)

 a ت 0 - "el 2 ت 9 0

 رشلاو كيما ةمألا دنع اتو  ه:الفان نم جملا ضورُف يرذتو (9)

 ا( يور هلا (ب) نط الول (تلا)

 زواجت ال يأ « يدْمَم نالف نع يلام » لاق زاجلا وهو یلرک ی دملا ( بيرغلا) « ٦٥و ه٥ د

 (ط س دك) هلهآ ( بر

 هنع َرْصَق الو هريغ ىلإ يل

 نب ماع هل ىطتناف » ثيدحلا يقو هل ضرع هرقل ىحتناو هدصق هاحتنا ( بيرغلا) « ه۷ »
 1 ^( تقف ليفطلا

 : سيقلا ؤرما لاق ةبّيطلا حيرلا ًاضيأرشتلاو  ةبيطلا برا ايلا (بيرغلا) « هدو هه »
 <©” لقت رقلا ارب تءاج اصلا مسن امهنم كسلا عرضت اتماق اذإ

 هّيشَغ نم ءاشفلاو ٌةواشفلا كلذكو هاطفلا وهو قيا عمج يشاوغلا ( بيرغلا) « » ٠٠
 هاطغ اذإ ( س )

 مالسلا هيلع ليممإ رجح رجحلاب دارلا ( ىتملا) ه5 »
 نوكي دقو ةرفاسم يأ ”رفس ةقان لاقي دقو بحاصو بختك رفاس عهج رفَسلا (بيرغلا) « دع »

 نمألا بيسل اهراطقأ ءاقتلإ ضرألا ءاقتلاب دارملا ( ىنملا ) « رْفَس ينناف "يلع يجوع » هلوقك د حاول سلا

 0 ع ایف عئاشلا
 ترشلاو يللا مالا فرعي و هتالفان نيم هّضورف "نيبتسنق جلا حاكحأ نيب ئنيحو ( ىنملا) «دس»

 ا » تاقملا )چ ةيلبتا ١



 نو رععلاو ةيناثلا ةديصقلا ۴8

 هيكل هب دبس نأ امل تيشخ ةع دلا اذ ترزعأ دقل تدهش )4(

 تنم كب 3 الإ ساتلا نم هدب كيصمي سيل مَع تيضمأف (1)
 کا اهم سيل نيب هيلإ رظان انأ يذلا جتفلاب كَمَا 0

 م هديعاوم یصقأ ىَدَم كَم یا امو یارک دلا الإ ق لف ۷)

 رج لات مأ يتلا َدَمُأ كيلإ اهتدايق تقلا نيح ًارصم َرَص امو (8)

 . اا “زف اشاد يتلا طلا كل اهيف تريح دقو (39)

 هم ىلع نمت ١ مارح مد ةو يذل اهيف قربي لف )۷١(
 راد ر ےس

 ور ةثداح لك اهنا يت ةر ةمامت اهيف ثهوج ادغ (۷۱)
 ري انا ول ڈا ا امل ذو  ةريس سالا يف راس دق هب ينك (۷)
 هرطقلاو ضرألا يف لح ام اذإ هاوس هلا قراشملا هيف اهدمحتو (۷۴)

 هنمو هب درفنا اذكب نالف دبتساو هلطبض ردقيا لف هيلع بلغ نالنب ”رمألا بسا (بيرغا) و

 « ا نیلع متت اح رحألا اذه يفانت نأ ىرن اتك» لع ثيدح يفو « كله دقق هيأرب دبتسا نم » لثلا

 نيذلا سانلا صعب ّنأل ةرفاكر يغ ةركاش نيب هيلإ نأ يذلا حيتلاب كييّثحأ ( ىملا) هدحم
 اذا «٠ يتلا نع ضمتأ » لاقي كتسمنب مهنارفكل كلذو هنع مهّتيعأ نوضمفُي و هيلإ نورظني ال كتوبحي ال
 ةعوبطملا خسنلا يف ام ىلع اذه . . هيف ام لمي وهو ىضم اذا « رمألا اذه ىلع نلف ضتغو » هنع ىَضْعَأو ُهَروات

 تيبلا اذه لضافلا خيشلا حرش اذكحو مانت ال ركف نيب يأ « ركملا » ةياورلاف اهريغ يف اًماو

 ةعاطلا ىنمه ٌلممتسي و دوقلاك هب لقي ام ذايقلاو ل 7 ىرقتو - 7 ورا ربلا ( بيرغلا) ه«دهودام»

 ةثالفو « ايلا كوطعأف اولذ » هلوقك احرك ليقو ًاعوط َنَعْذَأ يأ « ةايقلا نالف ىطعا » لاقي“ ناعذالاو

 الغ (ن) هلغو  فلخ ىلا رحبلا عوجر وهو رجلا ّدض دلو -- كاوه ىلع كعواطي يأ دايقلا سلس
 لاقي لاوغ وبف ”ناسنالا كلهأ ام لكو يلا وهو لولا هنمو .لتغا كلذكو ردي ل ثيح نم هذخأو هكتمأ

 ةعْدُخ يأ بَ الف نالف لتقو « للا لوغ ٌبضقلا »

 هنمو لقا ثيلثتلاب رطإلاو س 0*2قرهي لو س ربح (بيرغلا) و۷ و۷ و٠۷ و

 مپ حرصلا (ه) ل حرصلا () ل جرصلا (#) جج جرصلا (؟) ٠ لج ةيايثلا 00١



 wey نو ردعلاو ةيناثلا ةديصقلا _

 فلا

 ُرزإلا هقاس نع برملا يف تلق دقو  ابلثم ةسايس ودمت نأ نمو (۷6)

 سلا بذ نأ الإ فرطلا امو البق ييَدرلا فقيقثت فقو )۷٥(

 تل هب شو للم هب شف  قكام لوأب ينأي ينلا سيلو (/7)

 م ةللع َنْرُد اط الو شق دک تود هادم اف (۷۷)

 هرحتسلا اهناهرتب شفا آلا يه هس لدملا نم مهيف هل تنس (/8)

 همي وفضت ایذا الخ ْذِإ يحولا ةّنس نم الخام ىلع (/9)

 (م سس عي س ںیہ س دک ) رحسلا ايلاهربو ىريكسلا 4 ناز (اهريع) مرحلا (ط جلس ب ( تلا )

Cr o رآ انالف ارو س بدلا ًاضيأ وهو 2” انلبق نم يذلا لع تلج 6 ارا الع لی الو » ىلاعت هلوق 

 هارتعا كلاذكو هل ضرعو هباصأ (ن)
avs»هّصيق صلقو -- « هّردقو هّروط ادع » لاقي هک رو هرواج رعألا نعو رمألا ادع (بيرغا )  

 دلا نع ”ةيانك وهو هع ر هيقاس نع بوثلأ عش لاقي دعتم مزال رشتو عفتارأف اسْقَرو هر يأ وه صلف

 كرتسام“ لکو دحاو یتعم را ازإلاو ٌةرّتلاو رسكلاب ”رزإلاو س نشككتاو فح رمألا يف رقشو را يف داهتجالاو

 « يرازا يراد » هنءو ٌرازا وف

 كنيقثت الو » لاقي هبّذهو هلع اذا دولا قت هنمو هنيوسنو هب هی وقت حمرلا فيقثت ( بی رغلا) «۷ە»

 ىثعألا لوق يف اكموَفْلا روهسلاو بمال حمرلاب بشي لجرلا (ىنعملا) سلاو - «ًائيش تنك ال كذيقوتو

 يبقيقتتلا حلمت هاوس ةّبجلا يذ رند راکه رلا اني

 یتیتکک هعاوُدص یادو نياق هل راضتلا حدقك وأ

 فيادلل ریشم دعب نم دا داع "ىقحا ٌلَلْصْلا 5 رهد هدر

CVDرالب رزومأب ”ماق لب رش رةنايص وأ رئم رييدت يف هب اق لأ ل زب اذه هلع سیلو ( ىنملا )  

 اهب مايقلا نع هانغأف هنود اهب ماق يأ ةتنؤم تالف كو لمف اذا رمألا ىتأ لاقي . ةريثك" ؟روغث ظفحو ةريثك

 ةعس يأ « شيما ةوفض يف مه » لاقي غيس بوثلا افضو - 2 لا (بيرغلا) هديه واهو جبد
e 5-3 

 هاصعب ارهوجو ىسومم حودمملا هبش ( ىنعملا ) ريخو

 ده حلا )٤( ۲۲۱ ىفعألا (۴) کب حفلا (٭) مچ نآرفلا ()



E۸تورمدعلاو ةياثلا ةديصقلا  

 لا كدذهع 33 ًادوقعم كدوح ميم كقفرب ميف هتيصوأو 04(

2 * 

 اشيش تنأ نْذأب سيلو هل هللا اهب ىصوأ مك ةاصو (89)
 7 . (فلا»

 طس هي يف ريلا ميج ناک جردُم لك نم لكلاب اهنيك (80)

 رفق اا ولو اينألا شت اڌ همك مايا امها لار لوقي (85)
 ا

 رغولو لسا نلمتماف اهعاطقأو  ابتامرح اوألح عايض ال اڌ (4)

 (اهريع رز اف ( مدس حاس مدن يسر (ن)  (ط س یک ) اینپ ( تلا )

 هلمج هفدرأو همين ( ن) قدر ( بيرغلا ) قفرلا نم لاح « اقدرم » هلوق ( بارعالا ) هماومع»

 قدص نيهلاو لوقلا يف رَ  ةفيدر هل لاقي بک آرا فلخ بکا راو هقدر وهن ا يش عي .يش لکو حت

 بذ يف نأ » ىلامت هلوق هنمو هلك ممسلا بهذي نأ حلا رقرلاو  ٌةليملاو ةعاطلاو قدصلا يلو هي

 مص يأ آرقو روت (س) ْترِقَو دقو « ارق
 لذا ءيشلا يف ءيشلا جردأو اًماوَط ةفيحصلا نالف جَرذأو - نينئا هلمج هات ( بيرغلا) «مع»

 ةظعومو ةكح نمضتي اهنم فوفلم لكن يماوطو شک لاسرإپ ًايناث كتّيصو تبق تلبقخأ مث ( ىنا ) هنو
 يأ كبر ليبس ىلإ مهتوعدل مهم كي هتم ةرطَس نأ ينعي ريما عي و واح هنم ادحاو طس ناک ح ةلسح

 بيكا ةميرذب ةلسارم ةتيصوأ مث برغلا نم لحترا اتل ةبفاشم ارعوج َتيَضْوَ

 انيض رخآلا أابممجو يلا ضرألاو ٌراقعلا وهو رتیص عج ايضا (بيرغلا ) « معو مج»

 ضرأ نم ةفئاط يهو ةعاطقإلاك ر ةرورفم تناك اذ ضرألا نم ةعقبلا ةعطّقلاو مط مج ٌعاطقألا
 هتلغ مهل لمج اذإ ةلبلا دنا مامالا حقا ني ةناعاعق أ عججاو ًاقزر الغ ملل لج نجلا اهي حارطا

 هريس يل َيقاوص هيلع هللا مسا | اورك داف أ ارق نمو اک خا هلام صتساو ايفص هد ًانالف قصتساو -ًاقزر

 -_ قارتا هتصاخن ناطلسلا اهصلختسي يتلا عايضلل ليق هنمو ةيفاص عمج ىلإ اهب بهذي ىلامت هلل ةصلاخ اهنا

 نيذلا لاجرلا ( ىنعلا ) « « رعو ةيملطمو رعو ىي رطو ”رعو ناكم » لاقي لهسلا ٌدض ُبلّصلا ناككا رعَولاو
 رغقلاك بارخ اهنأ ولو ة ةرومعم ايندلا نوكك لدملا اذه لثج نولوقي رصعم له يف تک قنا موي هودهاش

 الك ضرألا اوذخأ ىتح اهلهأ نم ملا لاح اهبصتْغا دق عرارَمو تاراقع كانه دجوت 7 ال لدملا اذه لثعو

 ضعب يفو ةظونحم اهلهأ قوقح تراصو عايضلا نم ٌعرازملاو ثتارآقملا ِتَملَس لدملا اذه لث يأ مهننأل
 ربدتف « عايض ال اذف » خسنلا

 كيل نارا (0)



 ۳E نورىمعلاو ةيناثلا ةديصقلا

 تفي هنع يذلا لدملا ىلع اليد هلدمب رضي لهأ اي ”كبسخ (۸)
- 

 رر هقورعم دنع اوس ريتكح  ةفيلخ رع حضاو ناي كاذف (85)

 هئَولاو ُنْمَألا الغ يف انل عاطأ ةلودب رصم لْهَأ اي م انيِضَر (۸۷)

(MWتس الو هافَح ع الاوحأب وکی لف اعدق انيف وسا مل  
 عاشر

 هلا ركملاو درا تانفاّصلا ال هتان نم تعمم الإ نحت لهو (49)
)2 

 هلا اهكاطمأ نيفاملا لع باس ماك نينلا هيلاوم فيكف (60)

 (اهريع ) يمس (لظ ال سادت ركل بز بنز ( لک کلا ( فلا ١)

 بح لثم نع تفي و » يذلا ةفص ينو هلاتسأو هاف حف يأ اكحاض الف كتفا ( بيرغلا) همه»
 رظنيل امنانسأ نع فتو اهاف حتف اذإ ةّبادلا ترق لاقي غلا نم كلذو ًالألت ٌقربلا ترتفاو « 20ماّلا

 لبقتسملا نامزلا يف رهظيس يذلا ماعلا لدعم مك فاك يلد نَا رهوج دع رصم لها اف (ىنملا) هسا
 س عاطأ أو -- رو زم ءاطع لاقي ر زن يلق لکو هفاتلا ليلقلا نزلا ( بيرغلا )  «مهو ماو محد
 یاو ۶لا

 لاومأو رد نالامو رد لام لاقيف هریغو دحاولا ىلع قلطي ٌريثكلا لالا رثَدلا ( بيرغلا ) «۹ءو۸۹»
 سيقلا ورما لاق »يش لكن م ريثكلا ُرئَدلاو « روجألاب روثالا لهآ بَّهَذ » هنمو روث لاقيف عمجي دقو رد

 2 رتا رکلاو رابألل طبارم  مجرايد يف ىرت دق وقل يرسل
 « رثدلا ركسملا » ( ىنمللا ) مشل هل ميقتسيي هاثلا رخ ر الا لصألاو نرتَدلا لاق ةريثكلا ليإلا ينمي

 كش نال لوألا نيم « رثدلا ركملا » نع فحم هنكلو خا عج يف دوت انکو ريثكلا شيملا يأ

 وهو ةريثكلا لبإلا يأ ُرْثَدلا َكَملاو اهنم مخضلا عيطقلا ليقو لبإلا نم ملا يهو ك رع ركع عج

 لاما رك ذي ”رعاشلاو هيلع ركسملا فطع نم ىلوأ ليلا ىلع ليإإلا فطعو ليلا يهو تانفاصلا ىلع <فوطعم

 ضعب لوق نم رخآ دهاش انلو رثَدلا حرش ىف ا 1 ہانرک يذلا سيقلا ”ىرعا لوق يناثلاو شيلا ال ئىنغلاو

 دسأ ينب

 ٩۷2 ومر مو رد لماج يون هموق عاني عر نإ انيوخأ الك

 ىلع حرسلا (4) چچ حرسلا (۴) چچ حرفلا )0 بك ةيابثلا 6
 ٠٢۲٣ ةسامح (() حاحصلا ٠۲١ )٩( سيفلا ٌوربأ (20)



 « reنورععلاو ةيناثلا ةديصقلا _

 هكشلا اهب دام لام وأ رتو اهب اأ رهد مابا هب تست )۹٩(
 جت هل ايبا رمت نكلو هيدح كئالملا يده كلام ايف (99)

 ربا ب اهراَرْسأ نف ًالإو ايلا أتت هيك نم اقزارابم (49

 طلا انلو اثات نم طلا كل يآ كمايأ ُمايألا اإ الأ ©

 لاو ٌةبولألا اهنم انل قبو لاو يلا كل اي ابنم نجلا كن (ة0)
 ( غن ) ىللاو دجلا كلام ( فلا )

 ةاركلا تانفاصلا ال انف مت ٌجكرضت اوفقف لاق ثيح ركملاو تانفاصلا عمج يف “یتا نبا لوق قبس دقو
Elyةيمأ ينب حدي ريرج لوقي لبالا ءاَطغإ ينو  

 2رس الو نم _مءاطع يف ام ”ويناُك هود ديته اوُطغأ
AND.اذا ًةآرعا تسب لوقتو ًاتامز مهب تعتمتسا يأ مز مهب تیم رغد موق تشب ( بيرغلا )  

 قارما فص يدمجلا لاق ًاتامز اہم تعتمت
 اسابل هيلع ْتَتاَكَف تت اَتْطع یک عيجشلا ام اقا

 موني دارملا ( ىنمملا ) ةّكسو ًاتسَو ( س ) رسوب نسو هنم * لمعلاو سالا وأ ا 2 مونلا لقت نَسوْلاَو -

 انيلع ديدشتلا نع اهتلذغ اهركشسو مايألا
 نسخا ام » اذكو ةتريس راس يأ « َهَيْدَم ىَدَه » لاقي ةقيرطلاو ةريسلا ينيلا ( بيرغلا ) «ه+»

 خي ال اك« نأ ولو نع فرح هلعل « نأ 5و » هلوق (ىنمملا) بَسَحل لاو لصألا ر راجتلاو رجتلاو - « هيدَه

 لصأ هلصأ ناكولو كلنالملا ةريس هريس لاق كلذ لجأألو مهنم ةبتر ىلعأو ءايبنألا نم لضفأ كناللا نأل

 « شي رق نم ينا ديب برملا حصقأ انأ » ملص هلوق يف ءاج ام ىلع « ڻککو » باوّصلا نوكي نُ نك و ءايبنألا
 مآ ىلع هانعم ليق « انلبق نم باتكلآ وتوا مهن | ديب » رخآلا ثيدحلا يقو ريغ ىنعمي ديب

 يأ ةهبجلاو بكل آ رارسأ ٌدحاو نيتمضب و ةكترحم ٌررُّسلاو رركلاو لا و( بيرغا غلا) ه«وسو
 نم لب لوقأ نأ مف ًايصم اذه يلوق نب ْمَل ْنِإ لاق مث م هعمل تحي هّنك نم لوا لاق ( ىتمملا ) اهطوطخ

 رطلا هنم دمتي يذلا ”رحبلا جرحي همك طوطخ

 هلوقك عجاو ىّتثلاو درغملل ينآت خغلاو بالا ةبداحو ةي ولحم يأ ةةيولح ةقان ( بيرثلا) ٩« و ٤۹د

 “رونو رور نابؤذ اسقف  اغاک يبواح يناريج سقت
 هئرثك هوا نبللا وَلاَ س هنم حاولا فصلا يأ رعشلا تبي ةرطش هنمو ءيشلا صن ”رطشلاو  يبئالح يأ

 ةديصقلا ذم يف مانت يذلا وق اذه ثمر هدئاوفو شيعلا مفانم ر رادلاو رقب والاب ىع ( ىنعملا )

 كاسللا (0) چچ حرصلا )٤( مل ةيابللا 6 کچ ريرج (0) يج حرعلا 0



 ملا نورعملاو ةيناثلا ةديصفلا 5 ل

 ۶ ةا ام ىتح تقفتاو ةلاط لامل سيل ىتح تد دقل )۹٩(
 ردع ىلا ديفتسي ال نل سيلو ةع محلا يقترب ال نمل سيلف (۹۷)

 اورگو أ تملا ةبلح يف اورخأتما ول مرصع مق دق ليل تذدو (۹۸)
 رخ ةقنوم لامآلاو قئادح مدعي شيملاو َماَنألا اودش ولو (99)

 عاملا )

 بق همم ْنَم تولا لو افر | ةّمر ناك ْنَم بيوتتلا حت ولف )0٠٠
 ?Cg س )

 ٌرمعلا حر رو قوملا الم 3 ةلودب يح تام دق نم تيدانل )06١9

 2۶° لاو فعاضملا دجلا هلراصو اهريصم کیا ايندلا تراص دقف

 يلذملا بي وذ يبأ ل وق نم وهو يلصلاو ريما كلل زعل اميأ اي هريدقت « ىلعلاو ريخللا كل اي » هلوقو

 ماب ديدجلا توملل كيدي انا ريشا كل اي يبلقل تاقف
 *ردقو رطح هل ءيش لكف مَع مث درو ثردق هل يذلا الل سلاو سيفتلا ( بيرغاا ) «ه۷و هح»

 بلوت نب رغلا لاق سْفْنُمو سنن وبف
 ٩ جاف كلذ دف تكهاذاف  هثكدعأ اضم نإ يعرج ال

 وه لاقي ةّصاخ ناهرلا يف ليما نم ةمفّدلا ةيذَسلا (بيرغلا ) « “ول » (بارعالا ) ه«وحو هه»
 ج احاو وجو نم جرخت الو ر بّوأ لکن م قابتسال مج یخ ًاضيأ وهو دجلا تابلح نم ةبلح لک ف لیکر

 طاح هيلع نوک ناتسبلا ̂ ةقيدللاو ع « ةرساخ وك » هنمو عجرف همجر ارور وه کف اک( ن ) کو

 ّعاَم ءيشلا ناو حما ًاانيا هقت آو س هلوح اًوُتحاو هب اوطاحأ اذإ هي ارق ةدْخأأو ( ض) هب موقلا قدح نم

 بحل ْنَسَحلا قب :ألاو هتسح

 يعادلااذإ » هلوق هنمو ةلاغالل الط ريتشي و ىل هب وثب حل يعادلا بك ( بيرغلا) AN وأعلم

 مث ةولّصلاى لإ سانلل ناذألاب ىدان اذإ وذ دولا بي وشت نمو ىرخأ دعب ةرع داعيعادلا ب و Yl لاق ؛ باوثلا

 ام هلصأو ةاعدلا وه بي وثتلاو ءب دعب دوع الا وعدي « ةولصلا هللا ر ةولصلا » لاقف نيذأتلا دعب یدان

 ىلامت هلوق هنمو مامرو م 2 عم او ماظعلا نرم يلب ام رسكتاب کرا س بوثلاب حب ولتلا نم انركذ

 نم لوعتم ىنمي وأ ةبلغلاب اسا راص لعاق ىنمم ليف مرا ملو « ر يهو ماظملا يي نم »

 الخ نوثوعبمل انا ًانافرو ًامالظع انك اذنأ » زي زملا لي زغتلا ينو ليم 3 رک ام لکو ماطخلا تاو س همر

 « اهتاومأ رشناو اهتافر ىبحأو مراکا داعأ » لاقي و « ؟0ةديدج

 لیلا نآرفلا (5) چچ نآرقلا (ه) چ حرملا )٤( ناسللا اسلا (*) ( تح ةدام يف ) ناسللا (؟) 7+ حرملا (:)



YoYنورسملاو ةثلاثلأ ةديصقلا  

 4« نورشملاو ةثلاثلا ةديصقلا )

 هئاهتتاو برغملا دالب دئاقلا رهخست دمب كلذو رهوج دئاقلا ةيده فيصيو هللا نيدل زمما ةفيلخلا حدي لاقو

 ع وقنس طيحلا رحبلا ىلإ

 دعب ًاضيأ رصم نم ةيده هللا نيدل زعملا ىلإ لسرأ آرهوج دئاقلا نأ « ءافتلا ظاملا » ةعلاطم نم رهظي
 رمملا ىلإ هتيده رهوج ذننأ (ه ه9 ) ةرخالا ىداجج نم تلخ ةرشع عبسلو » يزيرقلا لوقي ثيح اهحتف

 جوسنملا جابيدلا اهيلع ة ةبق نيرشعو ىدحاو ةي نيعستو امس ةيدملا تناكف دويقلا يف نواقتملل ابعمو

 ةئامرسحو ةضفلاب ةالحم ةنعأو جاييدلا ةلجأب ةقأن نبرشعو ةئامو رهوجلاب ةللكم بهذ نم قطانم اهو بحذلاب

 شوقنم ري رح ةلجأب ًاسرف نيمب رأو ةعبسو ةدحاو ةلغب اهنم ةباد نيمب رأو ةيناثو المج نيمو ةتسو ًابارع لج
 ىرسالا ناكو هب رختمي يذلا دوملانم نوكي ام لوط أك نيدوعو كلذك ابو ةضفو بهذ نيب ام اهلكج ورسو

 كلذو رصم حتف لبق زملا ىلإ هتيده رهوج ثسب نيح تدشنا دقق ةديصقلا هذه امأو . ؟"”نالف نب نالف
 رابخألا نويع يف ةلوقنملا ةديصقلا هذه ناونع نم رهظي اك برغملا دالي ريخست دعب س4 ةنس يف

 اًرَدْصَأَو مامإلا يأر نع َدَرْوُأَ, اركسع د نم دف اذكع الأ )١(
 2 ُسانلا رصب مل اع ناكو ابقح ةحيصنلا ىطعأ نم ةيده (*؟)  e  2هم 17 ٠

 ص ليلا تجف اذكه الأ 6ب سلا باشق انكع الأ (؟)
 لا

 2 ع

 اربع اوو اًبايد َنطكربو لايذأ يحلي ةلقءث(:)

 (اهريغ ) داريا (م س چک س ب ) (ىلا)

 لجرو ©« ُرِدْصُي الو دراي ”نالف » لاقي هماقإ مارادصإو هؤادتبا ر رعألا دار (ىنعملا) « ۲و١ »

 ةسايسلا رومأ نم يآ  ماتلا رصبي ل ام » لوقو هنع رودصلاو ءال دور نم اهو ومالا متم دم

Eg»خيشلا لاق « ني لايذأ » هلومضمو ليطلاو سيلا نم لاح « ةلقرع » هلوق ( بارعالا )ا  

 ريمضلا نم ًالاح تسقو هسيف لماع رت ةفص نع بان وشم هلآ لع بصناب ۾ ًاجابید ھ لوق » لضانلا

 هلوق ”لومغم «اجابيد» نإ لاقي نأ زوجي و ًاجابيد ةللجم وأ ةسبال نضكري مالكلا ريدقتو « نضكري » يف

 ٠) ءافتملا ظامتا (۲) (سداسلا مبسلا ) رابخألا نويع ۷۹



 wor نورصملأو ةثلاثلا ةديصقلا

 ا مييرلا يربي نابل ياو ءابظلا َلانمأ ارت ( ) ١
 (اعلا)

 اريشُم تايانلا يز َنييلع ايداهت تايانلا يشم نيش (5)

 امض ناسملا نيف نلف  اتباوس ناسملا لايذأ نرجو (۷)

 اَرظْنَم نيا يف هنم ىلحا منيف اهئايش نح یشرلا نني الف (۸)
 (ط ) ںید ( فلا د

 داب ىلا دلي نه هب ءاجو ر أ ىلا مظالم ن نم هفاس اباَجو ايا (ضاس نإ ِهّبلَج ب رغلا ) « ہک ر «

 نيدب و نداٻ وهو ك ن) ندب ن ص ةنداب ثنؤلا يف ل ااه ر دقو تنؤللاو کا نداب ممج نَدبلاو ب ةراحتلل

 ليلا رج رج وهو لفتلا نم هيف رتخبنو هلسرأ رارألا لورو - محللا ةرثكب هندب مظع يأ نُ نيدبلا مهو

 يساجلا لوق هنمو ارتخبت ل اج راب هکر
 .WMO ا 3-8

 نوصملا بهذلاو ر 3 ف یدل َنلْفَرَي ضييلاو

 بوثلا يَسَوَو ردصملاب ةيمسنا يشولا سبلي وه لاقي بايتاا نم ىو ملا يشولاو ey فلاب هما .
 ریلاو -- نواب نول طلخ يشرلا لصاو هتسحو هّشقنو هممت (ص)

«o»ني بيو 2" يطا وعلا ( بب رغاا ) « نسبل » هلوق لومتم « رونلا عب را » لوق ( بارعالا )  

 عاقصأ ن 02 نربي رصن باتك يفو ةماملا رَ 3 سمشلا عاطم ني نع هقارطأ دردن ال لامر ابف رضرأ

 ناتلحرم رجهو ءاسحألا نيب و هني و لحارم ثلت جلفلا نيب , و هنبي ةرثكأأي فوصوملا لمزا كانهو نير حبلا

 طاق اذهو نيروي راو تصنلا فو نو ربي عفرلا يف لوقي يأ نيبيصن بارعا اهب رب نم مهنمو ؟؟”امبنيي ایف وهو
 مهضعب و نیل لثم نيلي مال ااكلا يف اغ و يظن هل رتي هنأل نيل ني ربي نوكي نأ زوجي الو نونلا ةداي زب

 اهارت ( ىتعملا ) روثلا نم اذهو ءاضأ هيلا رونو هروب جرخأ ةرجشلا رونو س نبر ا لوقيف ةرمع ءاثلا * لدن

 عيب لا راهز اك راهزأ اهيلع ةشوقنم ًالالج تسبل دقو قرولا لَوَانَتِلر اهسوؤر م مفرت ينلا ٠ ءابطلاك قانعألا لاوط

 ”ةغلابُم « حيي رلا نسبل » هلوقو نسحأ نوكي مضولا اذه لت عیب رلاو ني ربيب

ASV»حامشلل شفخألا دشنأو دحاو ىن يئملاو ةيشقلا ( بيرغلا )  

 - س

 “> ےدنرالا فافخ يف یزراصنلا رشک امامن يمت رفق ت دو
 انءاجو برملا يزب نالف ءاج » لوقت سالما ةثيه نيدلولا دنعو ةثيها ركلاب يتلاو - “"يداهتلاو س

 مطعم فلاخي نوا 216 اتیا وهو“ ردصم ةيشلاو يشولاو ةئسلأ ةيشملا ةرتخبلاو رتخبتلاو س بی رغ يز

3 

O aaa A)۴ عرسلا  (e)لاس حرملا (1) نالا (ه) يگ نادلبلامجعم (4) ل حرسلا  
9( 



otتورسعملاو ةثلاثلا ةديصقلا  

 ًارظان عادلا لوحكم لف یر ()
 اروح لأضلا ضقت ىاوخأ ةلقمب

 رع ءامتب ي اوڪرت اَما سَ اهآر ا لئاق جف )0١

 َرقبع ليملا ٍرمْطَأ يف يرأ نأ الو عام لاحت ضورا نأ تلخ امو 01)

 أ ىّدصأو مومو درۆو عر قلبأ لكم تدغ ةادغ (۱۷)
 ارفدُس حبصلا َلبْرُس دق هنأ ىلع لاح ليلا حي دق دق ٍعَرْدَأ نمو (*)

 ارقأ بهشأو مياّضَو مد بَهْذُم فصأو ييدرو لعشاو )١5(
 رست الإ ملا هيعدت اول رجلا عزان دق ةت يذو (6)

 رع

 رقم الع اطاق ناك ساون ًاْهْزَو ارم ةّجع (3)
 اًرينعو اتسم غاسرألا ىلإ للم اما او حلبقتسا اذإ ًامتدَو ١9

 (حك) امري ( ب )  (م س سي ) انتناوص ( فلا )

 هيشأوث لاقي ت تابش مجلاو ضايب يف اوس وأ داوس يف ضايب مابا ناولأ يف يه ليقو هريغو سرقلا نول

 نل فالج لع يشولا نسُح نم نيعلا يف ىلحأ اهتايش ْنْسُح (ىعلا) ةرزأ سيتو قلبأ + سرف لاقي اك
 نيعلا يف ىلحأ وه اَمرتَس كلذ لمف اذا هّنأل اهتايش نسخ رتسي نأ يشولل يخبني الف صو رخآلاو يناذ لوألا

 ينتملا لوق هانعم يفو ًارظتم هنم

 237 بواج ريغ نح ةوادبلا يفو | ةيرطتب واج ةراضتحلا نسخ

 وح هبام ءابلقلا نم ٌدوحألاو س © لأضلاو ۳ ضقنو ىاوحألا ( بيرغلا) « ٠ وود

 يت ”بارعألاو ضييبتلا لصألا يف ري وحتلاو ر وح عجلاو هلروح نيعو اهضايب ةدش يف ةلقلا داوس ةد وهو

 هيلا رظن انوفش (س) و ( ف) هنّفَشو - بارعالا فشق نع نهدعابتو نهضايبل وتأي راوح راصمألا ءاسن
 ©*رقعألاو - هل هراکلاکو أ بعت هنيع رحاب

 لالا نم وشم ربكلاو بجلا هاليفعاو رتخبتو بكت يأ لغو هتيشم يف < لاتخا ( بیرغلا) 1١<

 قي رقبع رباب اطالج هّيشو ضايرلاب اش ( ینمملا) ”رقبعو -- يشلا يف اهلايتخال ليلا تيب هنمو
 راونألاو راهزألا شوقن نم اهيلع امم

 يذلا ع رج لاو - خضابي و داوس هيف يذلا قلبألا (بيرغلا) ۷و وهو هوا وو

 هاي اوس هيف ام لك کا كلك هلت أ سمت ”باطرإلا غلب ام عجم رتو  حضايب و داوس هيف

 . ةرفصلا ىلا ٌبراضلا هرمحألا وأ رقشألاو تيكا نيب ليللا نم دراو -- اهحتفو ءازلارسكب عّزمعو عرج وف
 كلذكو ءيش لكنم ذوسألا مومحيلاو - « جرو نوذرب ىلع انأو هثلتقو » قرزألا نب عفان لاق يناغألا يقو

 جج حرصلا (5) ماع حرملا (ه) لإ حرسملا )٤( وج جرسلا (©) واب حرصلا (؟) ه6 ینا 00)



 موو نورسهملاو ةثلاثلا ةديصفلا

 ارث ام نیلا بجي نأ بج الو  اهتافيع ڻي ىا نأ ينسب م (08)
 ارس هلي وأ هلدجو اذإ العم َسفنلا ٌدبمتسي ًارَوُم ىَرأ (19)
 اوس ليقو داوسلاىلإ فرقش يهو مقلاب 2 ةأدسلا وذ ىدصالاو - ةوسأ راص امت ( س ) هيلا م رو محلا

 هّسأر وسا ام ءاشلاو ليحلا نم حلاو س 29 رقشألاو س ليخلاو زعالا تايش نم يهو رج هرن

 ر عتقلا نم عسوأ وهو اهّسأر ةأرلل هب عنقي ” ام رسكلاب وهو عانقلا اهسبلا 2 ًأرملا ”نالف َمنقو س ہراس ضيباو
 کک (س)+ يشلا كِلَح نم واوسلا ٌديدش يأ كللاح ٌدوساو س « اهعانق ٌةأرلا تفَدْعَأ » لاقي معقل
 كرافسا َرْفْسَأو روف ( ض ) ٌحبصلا رس سو لاب رلا هسبلا لب رسو هداوس عشا اذإ كل ولحاو

 قيحان يف متيصان وأ سرقلا بن ذ يف ضا وهو لسا وذ ليلاس لمشألاو  قرشأو ءاضأ يأ دحاو مع

 دارتولا نواب ناکام ئدرولاو مخ ةرجلا ىلإ هنيع تناكن م سانلا نم ”لمشألاو . لالا يف نوكي دقو اهنم

 ”فرفص هرج ولعت ام ليلا نم ةبسعذم ٌتيكو بّذلاک صَل م اولا لصألا يفصل - ”قيدرو قنالاو

 طاب واد داوس اولا ىلع َبَلَع ضايب يهو ةبهشلا توا ناكأم هشألاو س ىتدلا وهن 4 فص هلع مو تّدتشا اذاف

 مفا ةتکلاو - ”ةرودكه يف ضابي ليقو ةرضحلاا ىلإ نول يعوةزشلا و ناك ام رقألاو اوس هطلاخمي

 يوتسي رمحألاو دوسالا نيب ليقو صلاخ ريغ داوس يأ دوف ترج طلاخ يذلا ليما نم وهو تيكلا نول
 ني رمحأ اناك ناف بكتذلاو فرما رقشألاو تيكلا نيب قرغيو » ةديبع وأ لاق ثنؤملاو ”ركذلا هيف

 مج رهلاو - تو « سايق ريغ ىلع ت تك أريغصت وهو تيكلا وهف نيدوسأ اناک ناو رقشألا وبف

 ٌضيبأ لاقي ء هيش لكن م ياسا لالا م مصاتلاو - مجولا ةقرشملا ةأرملا هارعزلاو هول قرشأ ام وهو َرَعْزَأ

 باي يهو مضلاب ةيطبق عمج فيفختلاو ديدشتلاب يطابقلاو ةراظ يأ حصرا قحلاو ا ”رمصأو ”مصان

 لس اولاق اك ةبسنلا يف نوري دق مهنال سايقلا ريغ ىلع طنا ىلإ ةت هب وسنم رصمب سفت قاقر رزاتک نم

 اذه بايثلا تنم مر الث ثيللا لاقو “يطبق ' فاق رسكت دقو . رهدلاو ةلهسلا ضرألا ىلإ ةبسنلا يف ٌيِرْهُدو

 ريهز لاق اب يطبق بوثلاو رسكلاب يطبق ناسنالاف ًظفللا اوي الا
 © دوا ةيطبقلا سند اك قاب خدك “ىطنم ينم كتيتأيل

 ىلامت هلوق هنمو دوسا ًاماههدا ءيشلا ماهداو مهدأ راص ًاماهذإ سرلا مهداو ةوسالا وهو مدأ عج ”مدلاو -_

 هلعو س يرلاو ةرضخلا ةادش نم داوسلا ىلإ ناب رقت ناورضخ يأ «©" 2 ناتاهدم رناتنج امهنود نمو »

 نيب ام ٌلِصْنَم وعو نيتمسضب 3 مضلاب ر خسر عج غاسرألاو  ىدعتي الو ىدعتي ًاعابت وأ ةيناث هاقس (ن)

 باد لكن م كلذ ”لثمو مدقلاو قاسلاو ففككاو ٍدعاّسلا

 هدبتعا نالف » هنمو دبع يل اهلج ينأك ایک م يأ هتنن تدبمتسا (بيرغلا) ٩٩ و ۸

 ج نآرفلا (۷) غم ريعز (5) نالا (*) سوماقلا (4) ٠ جه حرسلا ١ 5 بلع حرصلا («) حرعلا )١(



  نورسعلاو ةئثاثثا ةديصقلا موك

 اري ام لك يف ف هللا ليلد نأ ا لک يف ةفرأطلا اهنم هك (.)

 ىَرك نم دئبشلا نيع ىلإ دل مطمل ظحللا اهنم لاف )۳١(

 اًرضْخأ ناك نم يأ ئاس ال مث صحولاو سنإلا دويص “لکو (۲۲)
 (اھریع ) یا (ح) (ج) 6( حج سلخاف (ب) (؟ ) دهاش لكلاب ( حاس حمس ےک ) ديعم ( تلا )

 هللا ”قأ لاقي هنأل دك تلل وأ ةدئاز « ينيمب » هلوق يف ءاملا نأ لعاو . خضااو ( ىنمملا ) « هدبعتساو ممطلا

 تيا اذه رين يف يزيربتلا حراشلا هلاق ام اذه ُدَي وب“ هنيمب هتيعب هللا “ةا لاقي اک ةنيع

 “واق یی او تدب ام ااذإ اسلا لمر ىرأ نا ينيعب رقي 0

 ةرقيل لعافلا عضوم ىف اضفلا ةلءر ىَرأ ناو دات املا هذه « ينيسب رق » هلوق » ررکذ لا باشلا لاق
 ءاجو ٠ اهكامر ىرأ نأ يف ىيع ترفق اصغاا ل اان يبيعل ! امون تدب اذإ وقي لبا ىلعأ يهو راق مج لآلقلاو

 يشبملا يکع نب ناهن لوق يف اذه لثم
 و واقتلا :ربألا تادقع ىرذ هناكم نم ىلا 31 ينيب ر

 انل لاقو ةديكوت ءابلاب ىتأ مث ییع رق ديري « يیعب رق » سابملا يبأ ةياور نسل ا وبأ لاق دربملا لاق

 هنبع تنس ءادح وهو ا رف تدم يأ درا وهو ّرقلا نم هنيع ترق يعمصألا لاقو هتعمس اذكه

 «؟ مور ىذلا سايملا وبأ لاهو ةدك م ريغ ابهضو» يف ءابلاو لصألا وهو ينيب فَ يدنع ىَوَر امم ٌدوجأو

 ”لحرو ةهكآفلا هثممطأ ههه اب مههرطأ ءالكلا لش هبابحأ نااف هَّكَف (بيرغلا) «+.»
 سرف لكب ذنلن يبيع لجأ ( ىلا ) ) مهكحضُيو ةبامأ ثّدحي نم أ ٌكلوحَص حرم سفنلا بط هک

 لکب َفرطلا هّكفأ يأ ءامأأ ىتعمي « دهاش لك يف » هلوق يق « يف » و َىَلَح ام لك يف هللا َليلد نأ دعاش اهنم

 كلدك_باوصلا نوكي نأ نكمي و ديقعتلا نم مل « كحاش لكلاف » لاق ولو دهاش اهنم سرف
 ( ىنمملا ) لالا غرابلاو ملا سلا ليلطاو سالا نم ياو - 60 رلخ (بيرغلا) ه؟؟ وعود

 الو اهتحبب و اهنسح نم ُفرطت ىبع نال هيلا َطَنلا ق رن قاع ةف رع اهنم طم اك ىلإ ظنا
 هرظنأو ماني نأ راب ال يذلا وهو تسلا نيع ىلإ مونلا نم اهلا دل هابا اهن ؤرو اهنمَج <لم اار نا رعت
 « مهم » يف ٌريمْضلاو الو همام د َرَضَح مهنم يآ يللابي الو شحولاو سنالا ديصي اهنم داوج لك ىلإ كلذك

 اذه ذي ؤي روضحلا نم « ََشْحَأ » هلوق نأ يدنعو مهنم فعضأ اهنوكك مهف لخاد شحولاو سْنإلا ىلإ ٌمجار
 يجنتملا لوق ىنملا

 چل حرملا ٠۴ (e) دريملا (£) ٣١ درا (۳) ء٤۷ ةساحلا 222( نالا 0)



 اتوم نأ ول ضنيبلا اَلا دوت 50

 هل تكررت ول لئلا ٌةاَهَم تدر (58)

 متاع ريخ ىلإ ىد امتإ الآ (؟ه)

 اهلهأل دايلا ليضفت نسا نم (؟3)

 قفانم لک بالسأ اهللَجو (۲۷)

 ًارهتأ رباك توقايلا اَهدْلَمو (؟8)

 هل تقلُخ يذلا ردا اهطّرقو (؟9)

 يمس ىنخنأإب هك عي ع
 هب هتيمق شسحّوأا يا ع رصاو

 اك =

 نالا ديصي رظحلا ديد لكو » لاق ثسح ادع اذا سرها صحا نم هنأ لضافاا خستلا مالكن م مهغيو . 2 سو دهم عع
 .aE ل 5 ت هس .

 ُدَّشَأ ةثلثلا ءالوه نم يأ لتي ال يأ لوهجلا ةغيص ىلع تاسي الو دسعلا يف لتحولاو برملا يف ودعا ىأ
 نوا ماو

 « یش هیاا ساني ال هال ارح

 يزابلا فتن ٌرسنلاو حراج لا ريغل رآقنللا لش حراجلا ريطلل سلحمو ريثمك رسنا (بيرغلا ) «»

 ريسلا يف عنا هلْجْرَأ نأل هيلع اهتاوق بل يف دمتمت ول يأ « هيلع اهتوق نأ ول » ( ىنمملا ) ءرتتتيب يسللا

 ناريطا| يف اهرساسو اهتحنجأ نم
Eu «4*» (ىملا ) طوع اهدلو تطغأل اهنكمأ ول نأ ةّيشحولا ةرغبلا ذوتو 

 e ع 00
 دبا هتتساو ( ن ) ریا نم ًاقيرط نالف نس ( بيرغلا) «؟5و«ه»

 ٌركوتَسلاو - دحاو نس ىلع نالف ماقتسا لاقي ةقيرطاا ةكرح ناسلاو هوككسو هب اوتتساف 03

 ةبنآلا ةديصفلا يف هلوق وح « خلا نتسا نم » هلوق

 كواملل اهكيبطفت ناسا نم
 مهل ةّنس كلذ َلَمَجو بكارملا نم اهريغ ىلع ليلا َنولَصَمِي فيك لولا ع يذلا وه هلأ لصاملاو

 اهب نودتقي

 أ ال هلا هقلخ يذلا رفلا نم ًاطارقأ اهناذآ يف اهسبلأو ( ىنملا) «؟ة و ۲۸و »٣۷

 ( O0ينتملا ٠٠١١۹ جج حرصلا () ٠ حرصلا 00 ٠

 اًرَسْثِمو احانَج قر ملو هيلع
 اَرَدْوُج هنم ةرظل ىذأب تّطغأف

 لَ
 اًرْوَتَسلاو ىدديلا اه اهواك
 اريجتو ىتط دق دينع لکو

 ارضخأ درلو ءا هيب
 ارطخأو ىا هنم [تناكو اقافو

 7 ر يم مر

 اربتمو اداوج واعي نم

 ےس چ ¢
 ٩ گا نيح هلتم هنع لزنأو
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 هموق هف رعب ل ريا نم

 نم ىنسأ يه لب 3



 _ تورعىلاو ةثاكا ةديصقلا مورو

 عر ام اذإ عما اه ديزي قلش لاڪ طارق مظن کف )۳(

 7 فلا

. 
2 

 قو ىرشك لم 1 طا هب تدغ دق مياس نم ند مو )١(

 س{

 اكو ةو د يف لاتخف ميت حالا قرتتسي اب ىل (؟0)

2 .َ e . ےس م yS RF e 

 ) )۳۴روق مينضلو انينت شف ىذا اهب ضاخم نأ الإ كاذ امو

 اًرجأ مردلا كئاص قس ًاروطو ةرزأ هاملا يفاص قس ًاروطف (؟8)
a 2 ت . - 7 

 اًمسُم ؟يمتتألا كاذو اهيلع م راضتلا اذه ىرت كانل (؟5)
 (ط س دک س بالهتم ( ب ) (اعييع) الا ( حم ) ( فلا )

 نت وهف اهالعأ يف َقَلُع ام امأو نذألا لفسأ يف ىلع ام ٌطارقلاو ةبتر اهنم ”رطخأو اردق يذلا

 قعرسب ٌكلرحتلا رولو ةرامرم ةيراجلاو حجرو رها ةيراجلا مس رر (بی رغلا) هد
 طمارقلا نأ فورما (ىنمملا) اوم جوت يأ 62” روم هالا ُراومَت وي » ىلاعت هلوق هنمو باحذلاو :يجلاو
 لاقي و اهناكآ يف تكدر اذا طاَرقألا ٌرسح اہم ديزي لیلا هذه کلو هيف یل يذلا ءيشلا نح هب ديزي
 رعاشلا لوق تيبلا اذه ىنمم يفو هيبشنلا ىلع اضيأ ايلا طر

 زر كيجو نسح رّدلل ناك سانا هج ناز ُرّثلا اذاو

 ريطُم نب نيسحلا لوق نم اذه “لکو
 © ىدوقع ائیر ام نسحأي  اهدوقع تناز طاسوألا ةرّصخم

 هب لص اذا ءيا هب طينو ءيشلا هيلع طين لاقي هقلع (ن) هطانو س ااا ( بيرغلا) «مذ»
 تنا وأ للا تسيل اذا ٌةأرما تلح نم لست هلصأ للتو - «راینالا (بيرغلا) «۳»

 « هيف سيل اع لسو 0 موق هتمو

 (ف) تم نو هكله هادرأو در وهف كله لجرلا (س) يورو اللا ئّدرلا ( بيرغلا) «مس»

 - ةميظعلا ةا نيتتلاو س ةجالا يف هعقوأو هدهج اذا رحدلا هب راج لاقي و هثَعسل ةبرقملا وأ يملا
 > لاو ملا «لمي نضملا مضلاَو

«ro grt»رهوجلاب دقملا مّصرو رعوجلاب "مص رم جات لاقي بیکرتلا عيصرتلاو ےک راضنلا ( بيرغلا )  

 هلوقك برعلا دالبب جست درُجلا نم برض ئألاو 2 ضم ىلا هيضعب يو همت

 مروه جسف نم هحست يح هس يلع و

 يج حرسلا (5) جج حرفلا (ه) لج حرفلا )٤( پل حلا () معهم سالا () کک كيك نآرفلا ()



 o4“ تورععلاو ةئلاثلإ ةديصقلا

 «فلا)

 روك (مامت هنم اهل ءَنَأ ابلظب ىحْممأ تلا ن ام اذإ ( ۴۷

 روسو لو اهاتسو اهاتڪ هتاف هيلا ىل ناب ”لْهَأَو (۴۷)

 زرو باسو اجماع اهتسحأو ًارساقَم بابقلا ىغا اهتكَسأو (؟8)

 نثوك الا بذعأ نم احل ىَرْجَأَو هج ضرألا بيطأ نم اهَأَرَبَو (9)

 اَريَظَم ءالَع لك يف احل ييو تدارس ماع لك يف امل ْذحم (4-0)
 3 (اهريع ) هلظي ( حم ) ( فلا )

OS 

 ھر د زو م “لک يلح أ هئا دل رغ

 ىلا ةبوسنم يحألا » تايلضفلا حرش يف يرابنألا لاق . كئالا | محاتلاو هاتو اذا ةب بوثلا محت لاقي

 ىلوألا ةديصقلا نم لوألا تيبلا يف هحرش قبس ريسلاو _ « ؟"نبلاب محتا
e»هلوق هنمو ٌحوجرلا ء ءينلا ٌلصاو هَمجْرَأ اذك ىلا تالف ءافاو ْعَجَر ةءافا للا ءافأ ( بیرفلا )  

 رةمينغلاو ُلظلا ىنمج يَقلا هنمو «هبّصَغ نم "فلا عيرس وه» لاقيو « ؟ هش هللا أ ىلإ فت فت ىتح » ىلاعت

 يهو مهبك أوم يف اهنولمتسي ةمطاف وتب ناك يلا علا ىلا اذه هلوقب ريشي لمل (ینملا) 29 روهنكلاو
 لاق ثيح ةينآلا ةديصقلا يف ةروك ذم

 “>قارط يف وام نم اتق يف | اَْبُش ريواقلا هقوف تقر
 هش . بحذلا نم ًاميثك اباحس اهيلع تداعأ هاو لاو بهذلاب ”ةَجوُمَم يه ينلا دلما اهنلظأ اذا یت

 حودمللا ىلا ريمضلا عجري ذئنيخ « هلظي » هار هرن ياو (حس) ور لع اذه« نيكل باحسلا اغلا

 اهدنز يف ةأر هست قوطلاک “ ةيلح وهو َراوّسلا ابا ةأرملا روس ( بيرغلا ) «۹و ۸٣و ٣ب»

 ةرجح رادلا ةروصقمو ةلححلا ةروصقللو - « 9ةف نیواک » زيزملا ليدخل يفوةروساو رواسأ عجلاو

 ”ةسباح يأ ةرصاق ٌلصألاو لعافلا مسا نع ع يه ٌلوقي مهضعب و مامالا ماقم دجسملا ةروصقمو اه رجح نم

 « ايلا يف هن اروم لوح » هنمو تييلا يف ”ةسوبح يآ ٌةروصقم ٌةأرعاو تاس يأ آروتس باح ليق اک

 وسا هبشخو دنملا دالبب الإ تبني ال دج لث رجش جلسلاوأ س ليغلا باين جاملاو ريصاقم عجلاو

 Mery - هافص ڈشأو لأ هنم برض وأ مَا رعرملاو س هیبت ضرألا داك البزر

 رهللاو ًاعيفر ًاتاکم قضترم ضرأ لكي ف اهلل يني و يلعب قس لك يف اه دَ دج ( ىنملا) ه«٠2»

 سو هيلع هللا لص هلل وسر هدشنأأو يدمج بانا لوق هنمو ىّرعمو ةنز دوعملا ناكم يأ دمصتلاك

 ثم حفلا (2) اف نآرغلا (۳) معو تایلضفلا (؟) ناسا )١(

 دج حرسلا (4) E 4 ¥ نآرفلا 0) حج حرسملا (ه)
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 ىرقلل ةَلاَجُحلاك ايادملا ضع رهوج ٌمئالط تناك امتإ الأ )4١(

 اربنَمَو قرط والو ىلا قال اهضس نود اهّضمب لج لجمي مل ولو (59)
 فلور 2

 اَرِيْنَمَو اخ هاَدْيَبلا تّصَق دقو هلس تنقلت ذإ 8 مل لوقأ (؟)

 ارعا حيجاسلا رجلا تّبام دقو ًآالّيجأ سبع انقلا للا ترام دقو )٤(
 ج

 اَرَفْذَأ كنا لمحت لبإ مئاطل هلاك هنع هايثألا يل تباطف (٤ه)

 اَريَدُم بورحلا مايأ ناز دقل قطان ةفالملا ناز نأل يرممل (55)
 دس ط س بن )3 لطأ ( يم م س ےہ س سپ س دک س جک ٣ ) (ب)  (ط اس بد جك )ارعشم ( ماا )

 سو لطب (ف) لأ( سلو لع ( جم -ح) لمأ ( اس س مع

 ٠ ارهظم كلذ قوف وجر اناو انالتسو اندم ءامسللا انغلي

 هلوق تلسلو . ىلامت هللا ءاتنا '1َجأ لاق هللا لوسر اي رةنج لا ىلا اقف ليا ابآ اي رهلظلا نيأ ىلا لاقو بضم

 الع اذا لمجلاو حيطسلاو تيبلا نالف هَ نم « ًارهظم »

 يأ ودماأ لِ عليل همادق تي نم ًاضيأ ةميلطلاو هتمدقم ستيلا ًةعيلط (بيرغلا) و ء»

 يرق ام یرقلاو  ماعطلا نم فيلل لسي ام ةلاجلاو - عئالط ٌمجلاو_مسجلاو دحاولل هفرمتي و هربا

 فيضلا هب

 ناكل عع ( بب رغلا ) « يرمعا » هلوق « لوفأ » لوعف» (بارعالا) «:ةوغهوةةوةس»
 نم قالا يف ْضرقمي ام وهو اجشلا ةّصْفلاو مهب «ىلتمم يأ ءوقلاب صاغ ُلزتلاو قاض ًاصَصَع ( س) هلعأب

 تددرتو تجام ار 'و اه ريس يفأةقانلا ترامو -_ هيبشنلا ىلع ظيفلاب ٌصع لاقي و نضنتلا عنميف ي قير وأ مامط

 هلوخدب شن ١ يأ هيأت طف يذلا ريعباا و رهو لزاب عج لزعلاو معا ةعب رس ريسلا ةلهس يأ ديلا ةر رام “فاو

 ري رج لاق لبالا نم ”يظعلا مخضلا وهو سات عج سيعانقلاو - نألاو ركذلا هيف يوتسي ةعساتلا ةنسلا يف

 م > يعانقلا لرجل ةلوص عطتسي م ملا نره يف تأ ام اذا نوبألا ناو

 ناکو » هنءواهيف حابب قاوسألا ىلا راجتلا نب نم هريغو تاسلا لمحت ينلا ملا يهو رتميطل مج مئاطللاو --

 تيتو « يسوم برعلا قاوسأ نم اهريغ وأ زاجلا يذ وأ ظاكع يف هل عابت ةميطلب ماع لک ث عبي نامنلا

 - ةميطل ني راطملا قوسا ليق اي رو هسفن فلا وأ كسلا جماون لصألا يف يهو مالعا لمحت تناك نال اہ

 نتا طبإلا ةحارب صاخ ليقو جيرلا ءاك د ةدش وهو ةكرح رفدلا نم ةياغلا ىلا ديلا كسلا نم ُفْذَألاَ

 ل راحفلا بورح يف ينامالا (+) چ رج (؟) جاتا )



 ۳4 نورعلاو ةثلاثلا ةديصقلا

 ئركنلاو لاو ليلا هنم رشتو  انقلا مسج ان همم انقلا حض )٤۷(
 ارتكتي لو اجّيملا ماي نلف هردصب تش فيكن طاف حلاوه )٤۸(

3 

 ارسم تاملامال ئطألا عیرس ًاهَرذِم بئاتكلا هنم يع دقل (؟5)

 ارفْغمو اردو اًئطَخو اسو امراض ءاشام تاللا هنم فرضو (ه0)

 ( نط ) تبا دق ( فلا )

 كاسم جاو بط اهراشتنا يف اپن اک هن بط رابخأب اؤاج نيذلا سر تلبقتسا نيح يباعسأل لوقأ ( ىنملا )

 جاوم اکا پت رتكل جكومتت يلا جايجلا ٍليمعاو لاجلاك ةميظملا لبالاب هاديبلا رتآلتما دقو لبالا ىلع لحن د دیج

 هناك بح نم اتیآ بووملا ماّيأ ةتيز وبف ًاقطان هنوك يح نم ةفالفا هَ ةليز عوج ناك نال يرمأ راحللا

 وأ لت وأ فخ يف الإ ىس ال ثيدحلايف ءاج ام هدهاشو لبالا نع هب یک « اَنْ » هلوقو اهناّسبا ًاربدم
 يأ فاطم قدح نرم دب الو همي يذلا مهسلا لصنلاو ٌليخلا رفاحلاو انبه ٌلبالا لاف « ر فاح

 نم ةمطف وأ لسلام ةعطقلا يساجمو ريتك رشلاو - صن يذ وأ رفاح يذ وأ فخ يذ ين الإ َقْبَس سال
 اطا » نم خسنلا ضم يف اج ام اأو « رسمو تقم يف جَرَ » لات ريبكلا شيلا ماد ترق شيما

 ةلماح اباده اب َداقتملا نبالا أكد لظافلا خيشلا لاقو ”رهاظ فيحصت وهف « لبا مئاطن » عضوم يف © لطأ

 « اهانسمس يتلا حستتلا انآ بليل كلذو ةمئادلا كسلا كسا

 رمألا ُهتمَّشِجو -- بلجو حاصف اح ءيش نم ع ق احيمسو اًيض ( ض) ص ( بيرغلا) «407»
 هايإ ةتقلك

 دقل » هلوق ( ىمملا ) ©>ةَراللو س هلم امأسو اس هنءو ءيشلا مس (بيرغلا) «هءوعووؤم»

 لاقب كلذكو باجنمو ةبجن» يف ًايرك يأ ًابيمن ًادلو تدلو اذا ٌةأرملا تبجعأ لاقي ”رظن هيف « لا تبجنأ
 وهف هلعف وأ هلوق وأ هرظن يف دمو هبسح مارك ( ك ) دلولا بلو جم وهف بيج دلوب ءاج اذا لجرلا بج

 يأ « هردم بئاتكلا هنم تلا راق » نع نفرح اذه لوق ّنَأ يدنعو . لولا دلاولا بجحأ لاقبالو بيج

 مهمأل بئاتكلأ هنم ْتَبَجَن دفل باوصلا نوكي نأ زوجي الو هريغ ىلع هل رايتخا هتفطصاو اهسفنأل هتصلختتسا

 عضوملا اذهب خيم ال ىتملا اذهو رجشلا ءا ةكرح بَجتلاو اهب رق اذا (ن - ض) ةرجشلا بج نولوقي

 يلج حرصلا )١( لپ ةيابتلا (0)



1Yنوردملاو ةثلاثلا ةديصقلا  

 اردْجأ دجلاب ناك ىمسأ ناك نف هيس نبا آلإ ناسنالا دجأ مو (09)
 فلاح

 اريطأ ناک ےہ قرأ ناك نف ىلا ىلإ ق قر , ءا يلَلا ةمفابو (80)

 ی

 ارات ديري نرم مدقق ملو دقت ديري نم 25 و (29)
 ج س

 ارهوج دخت ولت نا حلمت رهوج لبق نم داوقلا تناك دقو (88)

 ارونأو ىه أ سمشلا انيأر نكلو مرصع بكاوك اونك مهنأ ىلع (هو)
 اًرفظُم ندا ّروصتم َلاز اف هرطت كدبع لا ميمي الف (ه5)

 ارتشم كعساب هللا ءا ترألم  ئديلا كاللا دنع تيرا اذا (89)
٠. . eهش . وال 2  

 اريج باتكلا أ يف شا لب ىَدَقلا قنو افص ىتح هترتخا امو (68)

 ارفتضتلا برملا ليغلاب تلكوف هلك رمألاو شياب هتلكوو (ه9)
 (جاس سیاس ميك ) مدحت (ح) ( یفسےع )امو (بب) ( سكر یلعا ( ج حمس ا) یوا ( تلا )

 هلوقو «“ یس ام الإ ناتنالل ني نأ » لات لوق نم لوألا تيبلا ( ىنملا) «هعووعومز»
 يبنتملا لوقي ىنمملا اذه يفو «©" ”اربظم » حجار ظفللا اذه حرشلو . ةفرنم ّلغأ ناك يأ « را ناک »

 © لم لكى ع م ًامادقإ َريكأو ةه فرشأ ناك نم مهفرشأو

doo goz»ةروسكم « حلصتل » هلوق يف ماللا نوكي ذئنيغ « تناك امو » خسنلا ضعب يفو ( ىنعلا )  

 مدعأ ( بيرغلا ) « كلمسا » هلوق نم لاح لوعفملا ءانب ىلع « ارُمشُم » هلوق ( بارعالا ) «ه۷و هده

 ارامش مهسننأل اولمج وأ مرامشب اودا ٌموقلا رعشأو هل امداع هلعج ءيشلا ًاتالف هللا

 ( س ) هنيع تَيِذقو اهريغو نبت نع بارشلا يو نيملا يف ُمقي ام ىذقلا ( بيرغلا ) ۹ و هده

 “در لاو س 242 لیفلاو  یڈقلا اهيف عقو

 مچ حرصلا () خي حملا (4) ۷٠٠١ ىنتملا (۴) 5 حرصلا (؟) جج نآرقلا (0)



 فورععلاو ةثلاثلأ ةديصقلا

 ًارفاوس اغلا تدهاش كنأك )٠(

 دَ يف ةريصبلا مويلا يف تفّرعف (۷)

 ةلا لك يف لالا فو سيق امو (36)

 رسم سالا مك اب ق دف 00
 العاج ضرألا َلَع كلرتت ا كنإف 0

 ىحّصلا يف ة ريتا سمشلا ىلإ 'ظتاالأ )٩(

 ىق كور ران اهنم بتناك 0
 ادام ْنْذَأ لف ايلملا كب ضلب (۷)

 هزئاق انأ ام شا كيف قّدصو (۸)

 ( مي س سي ) لج الا ( فلا )

 ارتست نَا يسيغلا ةجو َتلجأو

 ارّدقملا ءاضقلا يأرلا يف تكراشو

 ارقوأ كدوخ ناک الإ كدوح

 ارضتغ نيّيبنلا ءانبأ بيطأو

 ارسم ضرألا ىلع لر كنأو

 ىرتلا لع دم ذأ هتضبق امو

 ىرولا يف كدّوج رو اهنم ريشأو

 اركشأل تود ينكل لأسألا

 اًرزكحأو لَكَ نم يلابأ سلف

my 

 ۾

 لخبلاو « خب الا د خس يقو لضاقلا خيشلا لاق ( بارعالا) « 54 و ٣ و ٣٣و ٣٣ و ۰ »

 لي الفأ يأ مابنتسالا ريدقتب ال لبق هاغلا وأ ماهفتسالل اهلبق ٌةزمحلاو قنلاو دولا دض نيتتض وأ رضب
 « خلا ی ادرج كسا دیک ىلع مك أ يلغي سي أ

 باث ةياهشو بقلب 'قارَخلا بلقتلا لصأو تدقنا ومت (ن) داثلا تبن ( بيررغلا ) . «دحو هد
 او - اهأرديو اهف ٌفنيف ةماظلا 2شب هلكسلألتلاو ةءاضالا ديدش يأ

 ماج حرشلا ()
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 ( ينلدنالا يلع نب رفمج يف لاقو )
 روخأ “يباب فاطو يمسج اهلك ةرلا نم ,تاقنذملا )١(

0 3 e (؟) رفعجو ٌرينملا قلو نسشلا ةف ئارتلا ثتاقرشملاو 

 ١) فيس فصو يف لاقو 4

 )١(هذي ُرَدَق هب وطي لجأ هللأك هرس يقره داب
 کڏ ةي هنعمل دقو انك هب ةيرجلا نیلا حسم امنأك (؟)

 $ يلع نب حيل وفيس فصو يف لاقو (
 )١( رارفلا كتاب ”مراص مأ يم رٺي يف کوک أ

 راقفلا ينل ةع فيلو ةع سل لما (؟)

 4 حالف نب رفعج يف لاقو

 ربخلا بيطأ عيالف نب رفمج نع انربخم ناک ذللا ةلءاسم تناك )١(

 يرصب ىأر دق امم َنسحأب ينذأ سمس ام هلو الف انيقتلا مث (؟)

 هدأ فد وهف لقت ( س ) ضي را فدو ٌمزاللا ضرما ةكترح دلا ( بيرغلا) «* و١ »
 يأ ةّيلباب ڻيعو س ىدعتي الو ی دعت هتم لَآ نأل اهرسكو نونلا حت ةفندمو فندم وهف ضرما

 © روحألاو - نويعلاو رخو ”رحسلا بستي هيلاو قارعلاب لب لباب و ةرحاس

 نیلا ناقو “مناص لكى لع ًاضيأ قلطي و داّدملا نيقلاو  ؟؟داجنلا (بيرغلا) «*ور»
 ثينأ ديدح هنتمو رک د ديدح هترفش يأ رک ذ ”فيسو س هتغدل ةّيخلا هتشہنو - هاكوس انيق (ض) ديدحلا

 .دوتو هقيربل فيلا ىلع كرك لطي دق ( ىنعللا) « و١
 نالا (<) لہ حرصلا (؟) كيك حرصلا زا



 e نورملاو ةعبارلا ةديصقلا

 4« نورشملاو ةعبارلا ةديصقلا )
 ( لا ر

 هللا نيدلل زمملا ةفيلخلا ع لاقو

 ُراَبقلا حاولا تنأف مكحاف ژادقألا تءاش ام ال تتش ام(١)

 ةاصنألا كراسنأ ادأكو دمحم يتلا نأ ناكر (؟)

 رابخألاو رابحألا هيبثك يف هب ارش تناكح ينلا تنأ(؟)
 ًراقكلاو نايثطلا َحَوُد دق هب نمو نيقتلا ماما اذه (£)

8 7 2 7 2 8 0 

 زازوالاو إلا حم هبو هح ٌةاجنلا ىج يذلا اذه (ه)
 الا ثارت "تأ ةّمختو اح ادع هلعافش يدي ينلا اذه ()

 را هيف سيل مهلإ ىب نكي مل رغ لك هح لآ نم (۷) ا 1 هک نا شا e مس

 اري كنع هيف ال نايم ١ لطنق ْنِم ةمامغ تحت ردبلك (۸)
 ُراَخَر ٌطِباَطُم وهف رحبلاك  هقو ايالا مَع لفحَج يف (9)

 نا ادع ( حلا س ىف س جيك س سا س ت مس دک سب -- غب ) يف ةديصقلا هده دحوت الا ( بلا )
 ةمدقلا ياده نع اجا دقو اهوأ يف « غلا كاش ثب ام > هلوق ةديصقلا هده جف كرت بيس

 23 ”حرشلل ةمّدقملا_مجار (ىنملا) «؟وډ»
 هذ يعبلاو لج رلا خودو اهيلع ىلوتساو ارق اهنودو خود (ف) البلا حاد (بيرغلا) «ء و٣ »
 نم انن ليش وأ ث ثري ام يأ ًامنن يدم امو ىي ام يأ اذه كنع يدجتام (بيرغلا) «<و ه »

 ىودَحلا هنمو « كنع ءادحلا ليلق نالف » لاقي مقنلاو هآّدعلا وهو ءادجلا

 ةزراب يأ ب فاحص لق » ملوق نم ڈراپ نايحّملاو س لطستلا ( بيرغلا) هةهوموال»

 تركنا اع (س) ٌلجرلا < مهو اباصأ نم اهرسك ةينثلا ماهو هيف ميغال «ىيضم يأ نايجضإ مويو سمشلل
 هاياتث تعطقنا « «2ايانتلا "تم ناك ةديبع ابأ نا » ثيدحلا يفو را وبف مرثلا قوف وهو اهوصأ نم هايانث

 ةبقعلا يهو ةينث عم ايانتلاو -- مملص هللا لوسو انديس لح يف ابشن ين نينا نيمو اهب بذج اكل دخ م

 مچ ةيابلا (*) مچ حرسلا 2 ( 8 ةرمث س ب س عيارلا لسفلا ) ةمدقلا 5-5



 نورصملاو ةعيارلا ةديصقلا هك

 دانيا كلذ ةفينلا شا تقّرغأو تاغذابلا َناعرلا رت 06١
 لار 2

 زام كابل مي لهتلف هضم ءاضفلاب حر لج (19)
27 

 ران ةييركل تّبشتسا دقو نفاذ ًةدغ مزغ هلل 00
 زارو دنن بكحاوكلا ایف ريع نم هؤامس لظتْسْلاو ١6

 ةر كالا لصفلا ) ةمدقلا محار ( نظ ) ساقرف ( ب ) ( لك ) هفيصم ( نظ) (فلأ)
 كنع هيفي ال ردبلاك رعاظ وه ( ينملا) لفسأ نم ناتنثو قوف نم ناتنث مثلا مدقم يف نانسأ عبرأ ًاضيأ يهو

 ارسلا . لابا ريكي هقدر اخزلا رحباک_ ملفع ٍشیج يف برما رابغ نم باحس تحت ناك ولو بجاح

 نينليل وأ هليل كلذ ناك ايرو ةا ايف تكي د يتلا ةليللا يهو راربسلا نم هلملو . كيو يخ ام انبه
 قباسلا هلوق يف ىضم ا« راهظ » باوصلا نوكي نأ نكمي و يداولا نط وه يذلا رارّسلا نم وأ

 0 ر هيف ةّيسدق اهنكلو  اهنود بيغلا بجحي تاهل سيلو

 ناع راو مگ ةروغو ةراغ ( ك ) هللا محو هاطغو ُهاَلَع رغ (ن) هالا هرم (بيرغلا) »٠١«

 ريا ًاضيأ وهو لبجلا لق فاقلا ا مفب ةنقلاو س لي وطلا ليلا ًاضيأ وهو لبملا دقي ننأ وهو نعد عج

 جاهو هُجاومأ تمظامت اذإ اري (ض) حبلا رات نم رحبلا وم ُراَيَتلاو - ءامسلا يف ليطتسملا ٌدرفنملا

 الجر ( س) ”لجرلا لجر ( بيرغلا ) « حريب » هلوق لعاف « هّقيضَم » هلوق ( بارعالا ) ۵
 اع ٌميفر توص يأ كلا حيبستا جر مل » ةككالما ثيدح ينو ”لجاّرو "لر وهف هّتوص عفرو بجا

 نکا مالا نم قاض ام قبضلاو سرو س ةبلجو ريبجض وذ اج کومو دعر وذ ”لجّر بباحسو

 يناهبتلا بانع نب ثيرُخ لاق اهطقأك برحلا قيضمو قئاضم ماو رومالاو
 < التلا طفألل يف < ز'رج نك أ 2 يرشمم فانك أو يفانك أب اوُلُحَ

 اهيلع هتكر حو هراشنتال احب نوزحلاو لوهسلا أك ٌمساولا ءاضفلا ولع نعقيضي _حايصو ةباج وذ ( ىنا )

 مهتوزغ فرعي ””ماشلاب ةيبلس برق ءام مسا وهو «سلقرف» نع فرح هلمل سقارف ( ىنعلا) 2
 ©2« سلفر » فيرحت هجول ةمدقملا_عسجاَر . برحلا ران تدقوُأ نيح سْلفرف حا ًّ

 ولا ”لظتسا ن نمو ةوزغلا كلت هلل و يأ « مهتوزغ » هلوق ىلع ةضطع « ةزظتسلا » ( بارعالا) هدو

 هلو ( ىنملا) همم هتذكو باينألاو فويسلاو ةنسالا ى نم ٌمطاقلا داملا مذيالاو - 29 ريثعلا ( بيرغلا )

OVچچ ةياهللا 59 لج حرملا  (e)چچچ نادللا ممعم (ه) ۲٤ ةساجلا (4) بلح حرسلا  
 چچ حملا (۷) ( ٤ ةرم س كاثلا لمفلا ) ةمدقملا (5)



 ۳Y نورعلاو ةعيارلا ةديصفلا

 ازا اهني ةّئسألا عل  ةقئادح حاملا تاسي ثأكو )١2(

 راغ هاوس امل سيلف عتب عدي وأ لَ نم اهڙاغو (۱۵)
 ( فار

 راڪوألا اهَتاَم ةراص نابقع اهنأك ميكشلا يف حرمت ليلاو 15)
 (س)

 راّيطلا هلانع طايسلا صح بَهلَس جوبس بوبس لك نم (۱۷)
 ( ؟ ) طالا سح وأ طابا سج ( ط) شمت (ب) (اقز عزمت ( بلا )

 تناك اذا ةلظتسم سشلا لاقي « حاطمرو فويس هيك اوك يذلا هءامسب “لظتسا ىتح ًامطاس رابغ َرَنَأ نم
 باحسلا يف

 اضيع ضايغ عمجاو هام ضيم يف رحشلا ممتع وأ ألا ةضيقلا ( بيرغلا) « ١٠٠و 14 »
 تبن لظملاو س ضرألا يف بهدف راغ وأ صقت اذا هامل ضاغ نم هعمتجم وأ ضرألا يف هْلَخْدَم ءاملا ضيغمو

 غبألاو -- هيشنلا ىلع كلذو ملظلا ” ريللا ًاضيأ وهو « ملظملاب مهحوجو تي اقأك» جينا يفو هب م

 دت الك ةفلتخم نامم هلو نب وألا مه ليقو رتا والب نم نغسلا يف ”لمحي وهو مقا بَ ليقو ارفع
 يلذملا بي وذ ونأ لاق نوغاصلا هب غصي عبِص هنأ ىلع

 ري حدجلا حضتلا نم امهب افغا َنْيَقَذُس افلاحتف
 رامتلاب ىلتنلا ءامدو راهزالاب ةعماللا اهتتساو قئادحلاب ةكبتشلا حامرلا هّبش ( ىنملا )

i»لاتخاو رتخبتو ردقلا زواج ىتح هطاشنو هځرف دتشا حرم ( س ) لجرلا ح رو (بيرغلا)  
 مشو مئاكتت عاو ساملا اهف سرفلا يف يف ةضوملاٌةديدحلا اجلا نم ةيكشلاو = طيشن لا سرفلا حورلاو

 هيبشت يفو ٠ ©ىرقلا يداوو ءامت نيب دمّصلاب ليقو ديف برق ليقو دسأ ينب رايد يف ”ليج ةراص ( ىنعلا )

 يرتحبلا لوق نابقعلاب ليغ
 22 نابقعلا رساوكك قلودجم رو روقصلا لثم سراوغب

 نم ةنهاسلاو ةبهلس حر ليق هنمو ضرألا هجو ىلع ي وطلا ليلا نم بباسلا ( بيرغلا ) ۷
 سرف لكن م ( ىنعلا ) هو وأ روفضم لج نم هب برضُي ام وهو طاوس عج طايسلاو -- ةميسجلا ءاسنلا
 يأ طوتملاب برضلا اقم هل موقي هايإ سمو هقنع ىلع ريطي يذلا هنانع ةكرح رح مسجلا لي ول ریا ميرس

 “هكر طاو سلا اهانمم قلك يحصت « طايتلا صح » هلوقو . وعلا ىلع هم هيفكي هنانع نأل طوسلا ىلا جاج ال
 شدخ يأ 4 قداتقب شقت ههجو نأك» هلوق نم ا رش تبدأ يآ » هّسأر ةضيبلا تصح نم هلملو

 4. يرتسلا (۴) سك نادللا مجسم (؟) تالا (0)



  ۹Aةعيارلا ةديسقلا والمسرون 

 ع

 راسو طقأم نم ٌةَوْيَعوأ كرم تک ب تت۷ )٩

 ُراَضُت مدألا ىلع هنم ذو د جلاب كباتسلا طلَس )١9(

 نأل « طايسلا سَ » باوصلا نوكي نأ نكمي و ةعوبطملا خسنلا يف اك« طايساا شقت » باوصلا ناك نإ اه
 لصاحو ُلَسرتسملا رَسَشلا طابسلا ّنأل ُةَرَمَش ٌرايطلا هلانع َبَسْدَأ يأ « طابسلا صح دب وأ ملا ىمي نجلا
 طوسلا ماقم موقي هنانع نذل طوسلا ىلا جاتي ال سرفلا نأ لوقلا

 لاقي برحلا يف هللا ليقو يرجلا يف ليلا فد مسيو حلا کاو - ےلطا ( بيرغلا) ه«وده

 تضيع ةةكلاو “ رم يأ برملا يف ةيك مل تناك

 ° لذا هيف سيئ شو محرک قدمت لیلا بك نع اهرب

 وهو َناخدلا * هبي ام وأ ٌراضلا شاب ءابهلاو « الا ةوبطا ب تعطس » لاقي رمل حيتملاب ٌةَوهلاو س

 وهو طقالاب هلع (ض) مالا طَقَأو هيف نوطلتخي مهسأل برحلايف ويضل طقألاو -- سمشلا ءوضيف تبني ام

 مهبانج نم مهجرخأو ليلا مهيلع عفد ةراغإ و ةراغمو ةراغ موقلا ىلع راعأو - ضماخلا نبللا نم ذختلا نيجلا

 موجهلل لاتقلا قبضت نم ٌجورخلا وأ برحلا ضوخ الإ هلق ليمتسي ال ( ىتمملا ) مهم مكاو مهيلع هموحهب
 برا الإ بحب ال يأ ةيناث ةرع مهب عاقيالاو ودملا ىلع

 نيحالاو - *لي وطيأ طيلس ناسلو كاوط ليقو ةديدش ٌةَّداح يأ ت املس ؛كبانس ( بي رغلا) هدوم

 ليفط لاق ٍةأرملا فاس نم لاخلا عضوم ملغ مك مادا  هلرتكم ال ةضنلا
 ني لا _عمدلا ىرجم ًةليسأ هب تبهذ دق بلفلا نينعاظلا يفو

 ريدتسيف فيظولا نع ليجحتلا ٌضايب رقي نأ سرتلا لجر يف ميدختتلاو لاخلا وهو ٌمّدَحلا ن

 ةغيصب ٌمَدَحُم سرفلاو ”لجرأ وهف ةدحاو ٍلج رب ناك ناف رعاشألا ق قوف هيدي نود سرفلا يجر غا غاسراب

 ضرألاو ءامّشلا ”ميدأ هنمو هداج ”رهاظ ءيش د لك" ”ميدأو غوبدلل وه ليقو ناك مدلج ؛ مدألاو - لولا

 هدلج ئاسو ةٌمفلاك ضييأ هقاس نم لاخلا ٌمضومو اهيل وأ كيانسلا اوه (ىنملا) “"راضتلاو --
 ةمارلا يذ لوق اذه وعو هيلع اب صلاها بحذلا ناك ”رفصأ

 “رال بَ اهراثبأ ىلع تاهت نهدواج ناک
 بعذاب دارأ . هرهكظ دلج ىلع صلاخلا بحألا لالجب لج ةّضنلا ليخالخب ىل هنأ ىنمملا نوكي نأ نكيو

 بسنلا سلاللاو ليخدلا يأ « راضنلاو تيحّتلا » لاقي صلاخلا بعذلا وه ّراضنلا نأل هنم لافتا باَذْلا

 ناسا (ه) دج حرصلا (4) +٤ ليفط (*) ١1١ تايضفلا (؟) ا حرصلا ()



 ۹ نورهملاو ةمبارلا ةديصقلا

 كهف الو سؤ ابقي مل قالك الدقه هترفو نأكو (0)
 ُراَهَر ةقبمأ بشأو ابهنم قاف رفصأو كلوكلح أو (9)

 داطخألا طم نل نأ لوقتو هناياف نع لاقل اذ نق (؟0)

arenنالفو ةملا مث ةّجلا مث نذألا حش زواج ام وأ سأرلا ىلع محملا مَا معلا ٌةرغَولا ( بيرغلا)  

 ناتباوذلا ناتريدغلاو رشا ةباوذ يهو 3 ردع عمج رئادغلاو س ءيش لكم مساولا ٌريثكلآ رفا رمشلا ر 2

 08 سيقلا ٌؤرما لاق ردصلا ىلع ناطقست ناتللا

 ٩ سرو وشم يف ماتوا لن شا ل ىلا ةتارّرشتسم اهرئادغ

 فصي ( ینملا ) هيلع وتتم وهف رتو شيعلا ییض م ذريَقلاو ربع ٌةرَقلاو . رقتفاو هلام تاق ” 'اجراارتقأو -

 رشا تیک را هع لش اخ أل أ مش نك

 مومحيلاو راّثلا نم قرتحا ام لكو تلا مسحلاو داوسلا ديدش يأ ك ركن أ مح (بيرغلا ) 33

 عشا اذا اكنَح (ى رم ) ءيثلا َكِلَح نم كوكسلحلاو « م اوني نم ”لظو » ىلامت لوق هنمو دوسالا ناخدلا

 هد ضيبأو اح رضخأو اق ”رمحأ لاقي اك اهمصان ةرفّصلا صلاخ يأ مقاف رفصأو - كلاح وهف هداوس

 بش - « نی رظانلا رش اهشاول عقاف هارْفص ةرقب نإ » ةرقبلا ةروس يف هيلعو بيي رغو كلاح ٌدوسأو
 هطلاخي ال ضايبلا ةيدشلا ٌضيبألا ف ؟وبعألاو - اوس هطلاخم ضايب وأ داوسلا ىلع بلع حضابب يهو ةبهش هيف ام

 « هنو ٌةرحر يتنبأ » لاقي ُرهنلا ضايبلا يهو ةرهازلا نم ناولألا نم قرشا ”رهازلاو - هوحنو عطاك ةرج

 ”ةيفاص هاضيي دارهز ردو

 ُلَقَملا هنمو ”لاقملا وهو لبحب امم اهّدشف هعارذ عم هقيظو ىت (ض) كريعبلا لقع ( بيرفلا) د
 هيلا بسنت برعلا لويخ نم لف فيرعتلا مالب نامرك ل اقملا وذ ( ىنمملا ) لالّضلا نع هتحاص عني هنأل
 هنع ىلاعت هللا يضر ءادهشلا دّيس ةزجح لاق

 “2 لاققلا يذ تانب نم حراق دزو الس الإ يدنع سيل

 جوعأ نباو سحاد وبأ وهو عوب ري نب ةبلمُث ينب نم يحايترلا رباج يبأ نب طوح سرف وه يلكلا نبا لاقو

 ريرج لاقو ؟*”هبلصل
 لالا ينل وأ وأ جوعأ لمت نم انيابق لوح نبي ةايجلا نإ

 علم يشم اذإ ةبانلا لجر يف هاد ًاضيأ لاقملاو . " لاقشلا اذ ىس رف ينل ناك هنأ ثيدحلا ىفو

O3 تاللا (  (r)چ نآرقلا  (e)ڳچ ةيابنلا (۷) کچ ريرج 5١( جاتلا (ه) ناسللا )٤( ب نآرفلا  

"en 



 نورهملاو ةمبارلا ةديصقلا

 ٌراصبألا اهوذَع يف اهب تقلع ام هلو الف اتيان ترم (۲۴)
 راب َنبِعْفَول َراتكللا الح اط مآ مياسأ تلقف ترجو (۲6)
 زانو مسي اهنم نيف سحادو حيرصلاو جوع لآ نم (؟8)
 راش ءالرلاالإ امل نإ ام ةييِ ةي اهاطم ىلعو (؟)
 ُراّضَه هنيقل وهن ثيللاك طعم لساب بلغأ لك ني 9
 رطخو راطخألا اوبك لاقي ةكلع ىلع فارشالا وهو رطخ عمج راطخألاو س سرفلاب صخي و طسبنا مث ةعاس

 للا اذ عنق ( ىنمملا ) هب رم يأ لجرلا لابي ءيشلا رطخو ةتابرض رهدلا برض ىنعم يف ةتارطخ رهدلا

 دقتعت وأ معزت ىنعمم « لوقن » هلوقو ةككبملا ثداوحلا نم فاخت الو وعلا يف هقبست يأ هتاياغ نع فورعلا

 نأ لع » ىلاعت هلوق وحن ةليقثلا نم ةغفلا نأ اعدمب عقت اهتلرثم لدن ام ام وأ نيقيلا لامقأ نأل هدمب « نا » هلوقل

 تلق لوقت نأ حصي الف نأ اهدمب لمعتست الف لوقلا امأو « ةنتف نوكت ال نأ اوبسحو » «ىضرم متم نوكيس

 ام يأ رعألاب لوقلا لي وأت ىلض « هللا اودبعا نأ هب ينترمأ ام الإ مل تلق ام » ىلامت هلوق امأو لمقا نأ هل

 ٩ا اودبعا نا هب يترعأ ام الإ مهترعأ

YE gDو  «Yoلشط لو فورس بجنن لك ملا يرصلا ( بيرت )  

 ٩ مم بب رأل اہ ريوأقم خم جاو حييرصلا ل ن٥ جيجانع

 یش لكن م ةرصلافعاو حتارص ليخ نم رص رف لاقي املا هل تراصف لحفلا اذه ىلع ةفصلا تبلغ

 ماشا لاقي مؤشلا يف لثلا هب برضي روهشع بفورعم سرف مسا « ل لأ » نودب سحادو س رص هل لاقي

 هيك مس ألا مسا متلو س هنس نيعب رأ تيقب يتلا برحلا هببس تعقو يذلا وهو « ساد نم

 . لصألا رابتعاي ماد ظفللا راشعاب مسايم عمجاو *ےتاوم هلصأو « امسيم نينارعأا قوف هل تلمح »

 7 رکا فاضأ ( ىنملا) لصألا راجتلاو اهب ىركي ينل ةديدملا يهو ل ب و ناويخلا هب مس ب ةاوكملا ًاضيأ

 بی فلا حرش يف ليفأع لوق نم م اکل تم ال ام نوكي دق هنأل سرفلا
 فرامل ًاضعب موقلا ضب هب يدانب“ ام وهو رغسلاو برحلا يف ةمالما راما (بيرغلا) «؟۷و مدد

 640 بلغألاو  دسجلا م رس لپ ام وهو سابللا نم راثدلا تحت ام ًاضيأراعشلاو ليللا رس نومأولا همسي و
 - ةدشلا لصألا يف ”لئتتلاو ُدسألا يأ ”لسابلاو مح خش اَب (ك) لبو ٠ ”لطبلا ٌعاجشلا ”لسابلاو

 © راّصحلاو  دحاو ىن طّمختو طو رده اذإ ٌريعبلا طبخت موق نم ذوخأم نابضغلا رّيكتملا طّمختملاو

 چ حرصلا (0) چ حرصلا (4) چچ دئارفلا (+) ناسا (؟) لج بيبا ىننم )١(



 نفل نورصعلاو ةعبارلا ةديصقلا

 ئابج كابظ يف ليك لك مد يانم جايملا موي ىلإ “قلك (۲۸)

 زاوا اهئارضِم اهُداقيِم 2 هكتفب وهف برحلا ران بخت نإ (۲۹)
 0 5 و - ر موس ع+

 داق ةو ةفقثمو يرو ةصافضف هتاداف (؟0)
 (ملا)

 راجو بواقلا الإ اهل نإ ام بلا راجو تراز اذإ شا (ر

 راطنألاو كالمألا رعيت هب نمو ملا تابارب اوفَح (۲)
{wDل سارع 7  

 (ط) نط (بن) (رصعم س ط) سا ( بلا )

(YADهلتاقو هشطاب ًةرماغم هرماغو بارطضالاو جاعزتالا وهو قلقا ن رم برطضملا قلقا ( بيرغلا )  

 ليقو ءالاو سانا! نم ةحزلا ةرمغلاو ةكلبلا رومألايف يأ تارمغلايف هسفنب يتلا ريما * بالو تولا لابي 3

 ۾« راقم "لطب حالّسلا يكاش » ربيخ ثيدح يفو هريغ ٌدقاح يأ دل وعو رسكلاب رمشلا نم ماعلا

 « راج همد بهذ » لاقي ردا رابُجلاو  كقاحع وأ ”صاخم يأ
 عیرس يأ راوغم سرقو ري واغم عجلاو ر رانا كلذكو تاراغلا ريثكلأ لاقل راوقملا «۲۹»

«ev»کیر اأو س ةضافضقلاو س اهخالس برحلا ٌةادأو ةتاودأ ابعمجو لكلا ادا (بی رغلا )  

 امنلا ةضيب ليقو حرفلا اهنم جرخ فضلا يه يتلا ةكيرتلاب هيبشنلا ىلع اهارأو هديس نبا ل )اق ديدملا دي

 . ىشعألا لوق هنمو <> اهكرتت يتلا ةّصاخ

 212كتارت ماعنلا ضي اهب قلو  اهطسو نعل جرت رفق ءاميو
 رتبألا هنمو ماقإلا لبق نم عطقلا وه وهو رقبلا نم عطاقلا فيسلا راثبلاو دېلو متوقللا حرا ُعْلاَو -

 « °" رتبألا وه كئناش نإ » زيزعلا ليرغتلا يفو بقعا ٌعوطقملا وهو

 اهحتفو واولارسکب راجولاف . ىنمملا حضاو ريغ يدنع نوثالثلاو يدالا تيبلا ( ىنعملا) «٣۳و مدد

 لخاادلا حيرلا فرط ًاضيأ وهو ناغوترلاو ليحتل  روهشم ناويح وهو بلم عمج بلاعثلاو اهريغو عبضلا رحج
 هلوق نوكي نأ نکي ذئنيخل اهتطعأ ةبادلا َءرَثَأ ىنممو « بلامث رينا » خسنلا ضب ينو ناتسلا ةّي يف

 ربدتف دسألا توص وهو ریٹ لا نم زوم « ترار »

 ردقي ال ( ىنملا ) غ هنم ىب الو ةيانعو مه اهيف كل ةجاح وأ ةجالا ”رطولا ( بيرغلا ) «+ج»
uيع نآرملا (1) لإ حرصلا (ه) 5 ىمعألا (4) سسخلا (م) + حرسلا 5 ج ةيابنلا  



  yrنورصعلاو ةعبارلا ةديصفلا ١

 ) )۳٤را تلّطمتو ماسر ترقفأو نيدماخ ًاديصح اوكا

 راصعإ هشيج نرم ايياصأت ةشورعم مهضرأ انج تناك (؟ه)

 رايش ماقألا تولاب خاتا ةف يف ورع هاشم اوشا (مس)
 ) )۳۷ُرامْدَألا تلو رورشلا الجو مهبول بح ناققحلا عطقتساو

 دق كنيس نأ ينمي هبا تاجاح كفيس ىضق دقو عجري نیکو كلاتق ىلا همازبنا دعب جم نأ قتسمدلا

 قباسلا هلوقب لوقلا اذه لباق ٠ ينآلا تيبلا يف لوقي اک ن یدماخ اديصح اوحبصأف ًاعيمج مهكلهأ

 ووپشم اج مو يتيامدللو مرا | نس يلاوعلا بنت تيضق

rege»ِبَتَخلا ىلع هیلاود عفر (ن ~ ض) مَ شرو - ؟؟2دماخلا ديصخلا ( بيرغلا)  

 عفترت عر راصعإلاو س هب لسي يذلا تيبلا شي ي رعلاو شرملاو 7« تاشو زعم تانج » ىلاعت هلوق هنمو

 نأ 5 ذأ وأ » یلامت هلوق نم ڈوخأم اذه ( ىنعلا ) دوم امناكريصتو ضرالاو ءامسلا نيب بارقي

 يرد هلو ربكلا هباصأو تارفلا لكن م اهيف هل راهنالا اهتتح نم يع ِبآنغَأَو ليم ن نج 1 نوک
 « ھر رتا ران هف كاَصْعِإ اهباصأف ءافعض

 بسب رعت وهو ةيدقلا مهئامسأ نم وهو ةمجخلا موب قب ورعلا م موي و ةب ورعلاو ورع (بیرقلا) همك»

 ةلربف ريعملا تأ لاقي هكر ةخانإ لجلا *لج لجتراا َخاَنْأَو  ةينايرّسلا « اب: ورع » وأ ةيطبتلا « اب ورأ »

 يأ حلا ليقو ”هيركلا توم ا نم ماؤُدلاَو س هريشإ هنع َيفتسا ام باب اذهو © خانا لَو حاتم » لاقي الو

 رِعاّشلا لاق ةيلهاجلا يف تئّسلا موي باتكك رايشلاو س ميرسلا

 راج وأ نواب وأ لوا يوي ناو شيعأ نأ لؤ

 “>ءايشو ةب ورعوأ رضؤف يتب ناف رايد يلاتلا وأ

 هلوق يف ءابلا ّنأ عا. هيركلا توملاب مهءاج تبسلا موي کلو رورسلا يف مهتمعب ةليل اوّصَق (ىنملا)

 ةدئاز « تواب »

 ”لجرو رَّشلاو داسفلا وهو كييرحتلاب رعد عمج راعدألاو ب هيف نه بلقلا ةّح (بيرغلا) «مس»

 اهب ارطضا نأ ىتح اديدش ًبارطضا مهب داق تب رطضاو ( ىملا ) ةراعدلاو تلا نيب وهو ثييخ يأ” رعاد

 نأ نوردقي الف كتبيه لجأ نم ربارطضالا دشأ يف مهنأ ينم د مهداسقو مرورش لازأف 3 را ار ابمطق

 رورس ناقفلنا بهذأ يأ « راعذالا تّلَحو رورسلا الجو » باوصلا نركب نأ نكميو كدالب يف اودس

 ايق فوحللا بابسأ تلزنو مهم واق

 جالا (0) مآ نآرقلا (4) چچ نآرفلا (+» چ حملا () 4+ حرصلا (0)



 مبيع نورسعلاو ةجارلا ةديصفلا
 فلا )

 ٌرادصإ اهذزوف جاجتلا ليل تشنامو جاجسلايف كشويجتََدَص (؟8) س

 اوراس ةنبإ يزاوشو (بضاوقو (ثاتكو افر البلا اوألم (؟5)

 رامضملا اتعب (ةناوخو افصاوقو اقراوعو ًاقطاوعو (40)

 اورا تحاو ًالباوذو ًالماوعو ًالواقمو ًالداجأو الواد جو 2

 راين ٌمالظلاو ليل ُميملف نخاودو اتئاوَع ترامّزلا اوسكع (50)
 (ط) ةتعتعو (ح) (املآ)

 ی ر
 ةقش «يشلا عدصو ري يأ اذك يف عّدصي قيرطلا اذه "لاقي ىضم رمالا يف َعَدَص | (بيرغلا) «سم»

 نكي مل يأ « رادصا اهدروف » هلوق ( ىنعملا ) رابغلا جاجملاو س برملا يف هقتاع ًاشانعو ةشناعم هشناعو

 رودصلا وه اهدورو نأكل يلق تقو الا هنع اهعوجرو برا ليخما ماحتقا نيب

 وبف هيف بوغرم رمأ لکو ريثكلا هاطعلا يهو ةبيغر حج ُبئاغرلا ( بيرغلا) « ةؤو ٤١ و۳۹ »
 بلوت نب رغلا لاق « بئاغترلل ”بئوُهَو وه » لاقي ةبيغر

 ° بغرف بيئاغرلاىلممُي يذلا ىلاو  ىخلا جراف ةصاصخ َكِبِصُت ىتمو

 نيدلا مساولا فيَّسلا وه بيغتللاو بيضق عج بضاوقلاك ب سغر عج انهط ٌبئاغرلا نوكي نأ نكميو

 ۳°« بيغر فيس ينوتثا» ريبج نب ديعس لتق دار ام جاّجحلا ثيدحيفو ربو رْمَلا نم ًاريثكهتب رض يف ذخأي
 فطاوملاو -2*”بزاوشلاو - ؟؟7بضاوقلاو  ةيسيغر وهف عسّتا ام اكو حسا اذا ( ك ) يداولا بحر نم
 ةقاّثلا يهو زذفراع عمج ُفراوملاو س هليل دو هيلع تتح اذا اهدلو ىلع ًاققانلا تفطع نم ةفطاع عج

 ريعبلا صف نم فصاوقلاو ¬ هتلمتحا رعأ ىلع تلجأ اذا ةلماح يأ روبص يأ فور رضنو راسلا
 ملا فناجتلاو هيك ار ىلا هسأر لام اذا ريعبلا فنخ نم فناومعاو - هوص دشا ٌدعرلا فصقو رده اذا
 هلا وهو رلودج جج لوادباو ليلا هيف كرمت يذلا عضوملا ٌراقماو  يشلا يف لايتخالا ةمجسلا
 ٌةلماعو س نیلا لهأ ةغلب "ايلا وهو رلوقم وقم عج ”لواقّكاو س رقصلا وهو ”لدجأ عج ”لداجالاو  ريغصلا

 عمج يف سيلو هتحت ”لئاط ال ام مالكلا اذه ( ىنملا ) حامرلا لياولاو لماوع عجلاو هردص وهو لماع حمرا
 سانت ءايشالا هذه

«Er»فري ب الو نخاود ىلع ناخدلا عسب اكنئاوع عجلاو ”ناخّتلا وأ ”رابغلا مضلاب ناثثلا ( بيرغلا )  

 لاقي ا ًادیدش ًاعاقيأ مهئادغأي ميعاقيا نع ةرابع وهو "ةغلابم ليللاب حبصلا مهليدبت ( ىنمملا ) "” ريظن امل

 طيحلا طيع (9) حاتلا (3) طيحلا طبع (0) 4 حملا 85 ج حملا e کچ ةياهنلا ر نا 0



  VEنورعملاو ةمبارلا ةديصفلا _

 فلا ع 7

 زاقألا ا ت ترجو ماج سومشلاب تالخأف اورقَس )٤۳(
 (؟) تلحخأ وأ تليخأ ( بلا

 لاق اک اسلا بك اوك يؤر ىتح دئادشلا رم هيف امی ملأ هلاك دئادش وذ يأ « بكاوك وذ مويه

 يلا مانت نب نيصُح
 انظم کا وک اذ ًاموي ناک ناو هنود لّْيِح دق يملا انيأر انو

 عمو اتك نمطقي انفايسأب | ةّيجس انم ٌريصلا ناكو تربص
 ناو لاق ت اک (موبمم ىنمملا ناك امل ركّذلا لبق « ناک د يف رضا لوألا تيبلا_ح رش يف يزیربتلا لاق

 وهو « راهن کا وکلا ہارآ » طوق نم ةوخأم وه « بك وک اذ » هلوقو كلذ رحت وأ تقولا ا وأ ويلا ناك

 قدزرفلاو ةفرط لاق بطلنا ا مغو رمألا 5 ةدش نودب رب + لوألا رها يف هب اوقطن يش

 *لهظلاب يرجي مجنلا يرو هعلملا دقق هل وت نإ

 ير جت ةَ مش ليلا موبغ كر ةريس فسوي نبا راس دقليرممل
 ترهظف َسمّشلا بحح ىتح راث نايغلا نأل ةميلح موي يف ليق ام لوأ كلذ نأ ساتلا ضب ىغّداو

 لئااذه مم رص نوكي نأ زوج وج و سَ مجنلل وهف نسسشلا رتس اذا رابنلا آل ”رهاظ ب بذک اذهف بكاوكلا

 موحتلا تير اهدوض بهذو تمس اذاو كلذ نومطدي نامز لك يف سالا نال سمشلا فوسك مآ اذوخأم

 ُهَوهَألا لاق موجتلاب تشن ةنسألا ّنأل لاقي ام هش هشأ وهو برملا يف كلذ لص نوكي نأ ”لمتحيو

 نارشو ىطلتت وجو وبه هيف ُقَرْوَأ انجح
 رعاشلا لاق موحتلاب ديدحلا اوسبل اذا َناسرْفلا اوهبش دقو

 موج صالّدلا قلخلاو ضيبلا يف مساك ديدحلا اوسبل اذا موق

 ف يأ « لمت الس يف موقلا عقو » موق ىرجم أ اب راج « راهن بكاركلآ هارأ » موق نوكي نأ دمبي الو

 حراشلا لوق ىهنتا اهلثم ٌةداعلا رت ل لاح ها هلأ نودي ريف لمجلل ال ةفاثلل الّسلا نأل هلتم نوكيال أ

 ميلا ناسحالاوفايضالل ليا ىرقلا ران وقيل نع ةرابع وهو ًاضيأ ”ةغلابم راهلاب ماعلا مهثيدبت اأو . روك ملا

 فل لجرلا رجتعاو - رفسأ كلذكو قرشأو ءاضأ روس ( ض) عصا رس (بيرغلا) «ةم»

 رحمملاو رجاعملاب تارمتخم يأ ۽ تارجتعم ن نجرخ ءاسنلاو وئلتحلا تحت قرادا ريغ نم يأ يحلتلا نود هتماع

 تلخ » هلوق ( ىلا ) علا هلصاو ةمآميلا اضيأ وهو اهسأر ىلع هّدشن يأ ٌةأرملا هب رجعت بوث رسكلاب

 ةَولَح يف هب عمتجي نأ هلأس اذا هالختساو هب الخأو هالخأ مطوق نم ةولطلا ىلااهتآسزَأ يأ « سومشلاب مههابج

 ىلا تحارو ملاعلا نع تباغ اهنأك س مشلا رونب مههابج تبهذ اوي اذا ينعي هب , الك لمفف و لاخ ناكم يأ

 )١( ةسالا 4۹ ٠



 علاتم فسا یح ىّحَح < اورو (55)

 ا َبّصْخَأو اعرف اوملستو (58)

 ارذلا "يلا صاف اولسبتساو (55)
 3 يف ال له "طاق ءانبأ (50)

 نورصعلاو هيارلا ةديصقلا 1

 ثاطمالا تيحتساف ىّدَت اونو

 راو لا هتاضور يف كّتْفاو
 اثرا ميلا لف اوسو
 ”راجتو ماع ماوس جت

 محبو

 ثراربألا هشرأ يف هؤافخ هلآو هلإلا اما متا(
 هرامهطأ ةداتو تادّيبلا يف ىدشللاو ةلاسرلاو ةةبنلا لهآ (49)
 *راكحنإ الو ةقلخ ال لياحتلاو م.رحتلاو ليوأتلاو يحولاو (6)

 هاش هيلا قلَح مكالإ نكي مل ةيبربلا ثيخ ْنَم لبق نإ (59)

 هرابنأ ةتضقدتو تيجو هب تسجبنال رخصلا نوسم# ول (00)
 اوبل طاع تافرلل مكحنم ناک وأ (ه©)

 مههابج تيغ يأ « مههابج سومشلا ب تليْخَأَف » باوصلا نوكي نأ نكميو اهسلظب راقألا تطدتو ةولَحلا

 تلجخاف » باوصلا نوكي نأ ركي و دراوملا برقأ بحاص هديق اک رّيغ اذا هيأ موق نم سومشلا
 « مههابج سومشلا

 ضا رمتلا نم هظفح و داسفلا نم ناسنالا مني هنأل ةنطنلاو لفملا ىضِر نارو ىلا (بيرغلا) «غ4»
 هكسم ال يأ أ ءاملاوجحي ال .هآقسو «ةلبإ الو هّمتغ نالغ وج ام » تقرفتف همنغ عض اذا يعارات ل لاقي و كلالهلل

 ءيش هينثي ال لاس (ض) هاملا یهو و

 ناكا بصخأو - رضاثلا ؛تابنلا وُهدلاو قرشأو رهز ( ن ) يتلا رو اهز ( بيرغلا) «4ه»

 رتفاو ل ©9271 بطيخ ( س) بصح كلذكو شیلا “ ةغافرو بشملا ةرثكو ھو بضخ اذ راص

 ري واون عجلاو5 ةراو ةدحاولا روك دلا رعزلل ر ر تلا نازک زارثلاو 3

ee»وهو لتقتسا يأ لسبتسا دقو برضلاو رتوملا ىلع هّسفن نطو يذلا ”لسبتسملا ( بيرغلا )  

 دنعو ( ىنمملا) لاطبألا نم غاجشلا ”لسابلاو ةلاحم ال لتعم وأ لشق نأ ديري برحلا يف سفن حرطي نأ

 تاوصلا ”مظملا نابضغلا دسألا لد مرېق دنعو سوؤرلا ًةيلاملا ”لابجلا ضفخنت مهتعاجشو مهطالقتسا

 ةراجالا عضوم يأ ناكم فرط « راجل » (بيرغل) دار داو هاو هكر حو ايد

 ¥ چ حرملا )۴( چ حرملا 3 دج حملا 6



 نورسملاو ةميارلا ةديصقلا 1

 راسإ هيف َّضَع ىتح ركاب يدّترألا قيلطلا انبأك مسل )0

 ران يذلا هللا ةعود 0 رشعملو مڪلام ةلثت ءا )6۵(

 هلا )ي 31 7 7 78

 راوي ستا دقف اوتو اويكو مسبق مهلا اود (63)
 راسم قيرطلا ةلهّجَج مم نلألا مف ملضفل قيرطلا اوُعَدو (010)

 ( اعريع ) اولك اي ( ةيشاحلا ىلع ل ى س ةيابلا س ط) ( بلا )

 نم رطملاب سحبت باحسلا لاقي رجفناو رّجفت سجبناو هاما سختو  هتاغأو هذاعأ اذإ تالف نالف راجأ نم

 رجفلا هنمو عدصلاو قشلا وهو رجلا نم ريت مزليو تي وه سجبف بف ( ض )و ن) ءاملا نجم
 هلوق هنمو اوُرُط ام دعب اوشو اوجرخ مهتاكف مايحأ يأ ىتمع عرشنأو ىتولل هلا رشنو س ؟تافرلاو

 "يلا تنشأ ءاش اذ مث » ىلاعت

 لمع » لاقيف ًاضيأ ءانابو ىلم ىتدمتي و هنانسأب هكسمأ هّضَعو - ریس (بيرغلا) «ه٤»

 '"لصأو ريسألا هب دمي يذلا دقلا وأ ”لبخلا كلاب ٌراسإلاو همك ًاضيأ هضعو « هب ضع هيلع ضعو

 كلذ هيف ربا تح هراساب روسأملاو رفكلا ءادر سبالئا سابع ينك متسل ( ىنملا ) ماو ّدشلا رشألا

 هداج عطقنا ىتح يأ هرلج عطقب ٌراسالا

 روط ن٠ جرخت ةرحشو » ىلاعت هلوق ىلإ اهب راشأ هللا ةحودو 7 لت حرش یس دق ( ىنعلا) «هه»

 « ؟””نيلك الل غصو نحدلاب تبن ءاتيس

 هبكتم انالوو لام اذإ « اتع نالف بکتت » لاقي هلرتعاو هبت یی رطلا نع کنت (بيرغلا) «هد»

 ةخسنلا يف اك« اولمحتو » باوصلا لما يناتلا عارصملا ردص يف فلتخت خسنلا رك ( ىنعملا ) ات ريغ وحس لبقأو

 ليحرلا نودي ري لبالا ىلع مهامحأ اوعضو ليقو اولحترا اذإ موقلا لمعت ,طوق نم اولحترا ىنعج ةينانبللا ةعوبطلا
 سيقلا ئرما لوق هنمو

 © لظنح فقان يللا تارمس ىدل اوات موي نيبلا ةادغ يتأك
 هتكلو هردقو تولا ءاضق ىنمعرسكلاب مالا هنمو يضق يأ لوهجملل ءانبلاب “ مح ىنعي © محتسا » هلوقو

 ميجا ءالاب لستغا يأ لجرلا محتسا نولوقي لستغا ىنمي محتسا موق نأ اهيف ءاج يذلاو ةفالا يف فورعم ريغ

 ًاضيأ قرع ىنعم محتسا بح و ناکام : أب لاستغالا يف لمعتساف هيف مكسات مث

«ov»ا بيرغلا )  

 مخ حرصلا (؟) تافلملا )١( چک ںارفلا («) + جک حرسلا (غ) لج حرسلا (+) چچ نآرققا (ه) كب 5 حرصلا (0)



 YY _ نوردملاو ةبارا ةديصنلا

 راتلو مكن قا راملاو مصاو راع هايسب ناشي مگ (058)

 رامز لاو يلا مل املأ الك يناثلا ر مين (هد)
 لدو 3 5

 كابكتساو لج اب هيف كب اقامز نإ هللا ند ريم 60)
 و

 ٌراطقألا كب اهدسحتل ىاشأ  اهيِطَت تم ةادغ رصم نإ اه )١(

 زاوا ابفقس كلِظي ال ول للملا بسلا رخفت تداك ضرألاو (5)

 اولا ةكلئالبو كولو هثرمو كيوب ذال ههدلاو 00
 .٠ 7و 7 5

 ) )6راجحالاو مثلا تاغاشلاو مي ةدهاش َناَنيِتلاو حلاو

 ) )66رارفو قرح ىح ےرالڙفلا و نابؤدلاو نرامأظلاو ُوّدلاو
 (اهريع ) كيتوقس (ح) (ج) (لك) ىرحت (نط) (ب) (ةياللا س ط) زع ( بلا )
 (لكر هب (یط) ( د )

 نالفو ةمصو نالف يف ام لاقي راملاو بيعلا ةمصولاو مصولاو هباع ءيشلا صو ( بيرغلا) «هد»

 بسلا موصوم

 خفتلاب تع اذإ رمزو (ض) رمز نم هب ع ام ٌراَمْزملاو -؟"”ينتملاو "يناثلا ( بيرلا ) «ه۹»
 اهم حاولا روب" رلا هل لاق يذلا وهو قيعدألاو ديشانألا نم هب م منتي ناک ام دؤاد ريمازعو هوحنو بّصَقلا ف

 ءانفلاب نولغتشت املك ن آرقلا ةءارقب نواغتشي ( ىنمملا ) ”رومزمو “رامز

Ngناکا يف نطق لاقي نطاقلا نيطقلا س “ؤابلا ( بيرغلا ) «دمو دعو حو  

 ”رارحألا 'ےثحلاو هامولا اض وهو » « رادلا نيطق م « لاقي نطاقلا عج ايا وهو هنطوتو هيف ماقأ اذإ هو

 لاس هلوق هنمو بهذو ءاجو كر اروم +ىثلا رامو ةخلابسال ”لامق ياتو ميسم ا مدخلا كيلاملاو

 هرطتملا ةوقلاو رقحلاو س اهريس يف ةطيشن ةميرس ريسلا ةلهس ةراوم ”ةقانو « اروم دامسلا روت حوت

 وقع تدع » لوقت هنمو هدَّشَم ر ماپ ي ءوقحب ئر لاقي ر را بو« رشک لع از ل

 لاق تمصتعاو هب ت هرجتسا اَذِإ » نالف

 ورع نبا اي كلاخ وقح ذوعأ يلا ءاملاو هللا عامت

 رشا تاغاشلاو « °” اضانُم بهذ ْذِإ نوثلا ادو » زيزعلا لي زغتلا يفو انين عججلاو ”توحلاو نونلاو -

 چ نآرملا )ناسا (0) ہک نآرفلا (4) لج حرصصلا (©) مج حرصلا (7) ھل حملا 0)



 نورشملاو ةعيارلا ةديمقلا مم

 ءهاصألاو لاجآلاو قازر للا كب تمسقتاو افلا كب ق قرم 05

 زادك الا كل ْتَْقَم نيح هاوم الا كل بذ ذإ هاوفألا كب تَرِطَع (۷)

 رانكَياو قادما ُمنصي ام لوف هن نأ كئافم تلج 00)

 ”راعسفألا بَل ام ياجخاو هلضفو برارقلاب ةكمَخ لاو (39)

 4 بفيس ةفص يف لاقو )

 سج هل سیلو ”لككش هل سيلف روج “لکن ع َلَج دق بطش يذو )١(

 ُسمشلا ابملاطم نم ايتر دقو جل لا نم نع نتلباق (؟)

 ملط عج اھ رکو ءاظلا ضب نال - ةزافلا يوتلاو لاو - ٌعافتر الا وهو معشلا نم ُ ةةعقترملا ”لابجلا

  برألا لو ليقو بنارألا نم يتلا ج رب زك قي'رلعاو - بل عج ناب ؤذلاو -- مالا رک د وھو
 اذهو مضاو ( ىنعلا ) نآلمُحلاو ناق رتا يه لبقو ةّيتحولا ةرقبلاو ةزعاملاو رقجمتلا دلو ءانلا متضب رارنلاو

 هلوقو « مكب ةدهاش » ةحيحصلا ةياورلا لمل « ٍرَدَعَو رجح لك يتربنب دهشي 0 ملص يبنلا لاق اک

 « راوطأ كالام » هلوقو دعت لمف هنأل ءرخفف هرخاف فوق نم رخنلا يف تاومسلا بلغت يأ « ميسا رخفت «

 لمثلا نأل ىرحأ في رحت هلعل « ىرحت » هلوقو « .ةراوطأ قلو » یلامت هلوق نم وهو ةككالملا فانصأ يأ

 فرصتم ريغ هنم

 « ج لوقم وذ انيلع َمَقَو » هنمو ناسللا * لوقما (بيرغلا) ٩ وو ۷و »

 هلوقو تشاو ( ىلا ) مالكلا ريتك يثكتأو كاكاو - ناسللا ءامسأ م ًاضيأ دورلاو لصف

 اج امامأو ةغالا يف كفورعم ريغ هنكلو ٍراتكلل لع الت ًاريثك قدصي يذلا هب دارا“ ! « قادصملا »

 فادصم لوق لكل نإ » ثيدحلا هنمو ًاحيح يأ قداص هلم يأ هقادصو ام ءيشا ا قادصم نأ بف اهف

 م ينانبألا ير ولنا ديعس ه د اک لجرلا قدصل دهاش نوكيي يذلا اضيأ قادصملاو ei 0ةقيقح قح لكلو

 02ج رب يفد امت لوق هنمو رحبلا يف ءاملا لقسم “قلاب ةجنلاو بطلا (بيرغلا) ه « وا »

 1 ًابيبشتا هش : قتلا ًاضيأ جاو . ةّطيلا ًاضيأ يهو « نيتجللا لم رظني هنأك» لاقي ةا رل اضيأ يهو

 < ا لع اضف قلل دال نا » ديبع نب ةحلط ثيدح يفو رحبلا

 وه يف رحبلا رف جل! هبش هسيفو ةوحنو راققلا وذو ةماصمصلا اولاق اک فيسلا هب ىمسي سا جللا نأ

Oبكج ةيابللا (5) جج نآرفلا (ه) چچ حرسلا (:) ٠ هراوملا برقا () حاتلا (۳) ٠ ۲۴۰ یریرملا  



 mA نورصعلاو ةعبارلا ةديصقلا

 « بفيس ةفص يف لاقو )
 ًاشقعم نبدلا مم مساب لاتخاو هتيلح بفيسلا اذ يف هللا لك دق )١(

 انت اشو نم تلج تتتلأو ةَ هدالوف قس ىفأ ن (۲)

 ( لزغلا يف لاقو ل
 اعطَع يلثم كنم يقال ال ياق ينيع حلا يني )١(

 اَْتَح اييلع جلا عت مأ سأكلا يف ىرأ ام (بابحأ (؟)

 ات ايي دم اف ةي يقارڪ اهقاس تاب(؟)

 ّجلْلا هيمسي فيس رتشالل ناك يكلا نبا لاقو نيلا نم فئاوطو ليذهو ”ىبط ةفلب فيسلا جلا لاقيو
 هل دشن لاو

 “ناروا تددش دم دهشم الو فام ي ل ينناخ امو

 «قي رطلا حتت م رايد لوقت كلذك اهتلبقتسا رادلا رادلا رتمرحتو هلباق الفرو هجا ياخ ام» یورو

 ةراجحلا وأ تايندعلا غوصم نم هب رب ام وهو دحاو ىم حلاو ةيللا (بيرغلا) « ٠و١ »
 مشوق ىتمم اذهو هريغو هناول نم ىب ام ناسنالا نم ةيلحلاو . لح يناتلا عبو لح لالا ججو ةي ركلآ

 لاق هتيلح يه اولاقو فيّسلا لح نورخآ هركو ُهيلَحو فيلا أ ةيلح لاقي هتفصو هتثيهب يأ « هتيلحب هلفرع «

 شنا س 2 یئرلاو س لاو لاتخاو س ©« هّبَهذُم فيس لح انک “للا بلغألا
 هروغو ريشولا نم شوقنلا طوطخ يأ وهو تول ياغ دلما يف قت ليقو وسو طبي طف ةكرع

Costs»س۷2 شہنو س ٠ يتراو -- ىعفألا ليقو ةيحلا ”ةكترع شّتحلا ( بيرقلا)  

 نیب و هنيي و نالا يذاحي يذلا ٌرمشلا يأ ةيحللا بناج يدا نم ”راذعلاو هراذع رمش تبن ٌمالغلا رّذعو

 . هملعأ بوثلا ٌركرطو س هللا دبع يأ هلا يت وه لاقي ٌدبعلا ”ىبتلاو هللذو هددبع بمحلا هنيو س ضايب نذالا

 يوا هنمو نولب نول اخ يشولا ليقو هنسحو هشقن بوثلا یشوو - برعم بوثلا لع ٌرارِطلاو وه زترطتف
 ريدتف رهاظ ريغ « يمساب » هلوقب دارملا ( ىملا ) دلتا حفص ضراملاو س ةميمتلا وهو مالكلا يف

 ب ہلا (0) 4 جرملا (2) ولع حرصلا (۴) نالا (؟) ٠ ناما 0)
 7۴ حرعلا (۷) دج حرعلا (5)



PAنو رسععلاو ةماخلا ةديمقلا  

 4 نورشملاو ةسماخلا ةديصقلا )

 صرفتسم ىلإ ىد ةصيرفو صتقتم ىلإ 2 5 بخ (0)

 صخب مل ذإو هع نق يلحأ بداح عفا اذه نبأ نم (؟)

 ملا

 صلختسمللا اهو اياقب الإ اهدمع َمّرصت ةحزان فيط لب (؟)
 چ ا

 صمم كيلإ دج نم عو ةليع كيلع دك نم كيذث )٤(
 طس عك ) دع (ج) (طاس جك كيتدي (ب) (ط) افيطال ( بلا )

 « كئاقلل صرتنم انأ » لوقت 7 اهنهتنا ةصرفلا ن الف صرتفاو . ةرهنلاو ةيوتلا ةصي رقلا (بيرغلا) « » ١

 نالف وني » لاقي املا ىلع اهنوب وانتي موقلا نيب نوكت ةب وتلا لصألا يف ةصرفلاو هتنكمأ ةصي رفلا ََُصَرْفَأو
 رهظيس اك بوبحلا هب دارأو يبظلا دلو انه وهو ديصلا صنقلا ( ىنعملا ) « محرْب نوصرافتي

 صحف موق نر فوخأموهو تع تشب يأ هلاح هنك لعل هرمأ نع تصح (بیرقلا) « ؟ »

 ردق فك( ىنعملا ) هفشكو هبلق بارتلا ”رطملا صو هيف صيب ًامصوم ضرألا يف ترفح اذا بارلا ًةاطقلا

 ثحبلا يف يبولطمارئاف نك ۾ ن إو رعألا اذه نع احلق يلئابح بذج يف ةعزانلا ىلع اذه يلا لو

 رفشملا نم امور ترصف اهب بعدو اهضاوم ۾ نع يلئابح لي وجت يف يبلغ ةفشملا نا ا ”لصاخلاو هنع

 0و سقاو ةلابلاو صن كو مر أ » يړ را لاق اک ید نامرح كاذو امیل ةلوبحألاو

 َلْبحَألا انحرشو اب واهم اهنم ناب هن اكةندرف اهبطخ اذا لجل ةأرمل تب ذاج موق نم « لأ باج » هلوقو
 اهلئابحب تداطصا يأ «7اهلبحأب تصنقو ابلجرأب تصق » هنع هللا يضر يلع ثيدح يف ءاج ام ىلع لئابخلاب

 ب وب فیط وه لب ال لاقف هءون نم قافأ مث مانملا يف هثراز اهتسفن ةي وبلا نأ نع ( ىنمملا) « مو

 ينيع نع يه تدب ولو يباق يف قاب اح يا صا النا اهو و اياقب الإ اهدهع عطقناو ينع تب
 ىنعب منل هنمو هرهظاو ءيشلا كفر لصألا يف وهو ٍصتلا نم عوفرلا منل (بيرغلا) « » ٤

 كلي تركت ( ىنا ) ءاسنلا نيب نم ىر !مثالج يف سورا هيلع حرم يسركلا يهو رسككاب ةا هنمو رضيقوتلا
 ىلع ةنيزح يأ « ةليلع » هلوقب دارأ . كاي وط اقنع كيلا تو كقارف ىلع نزلا نم اهباصأ امل ةليلع دبك نم
 ةدئاز « دك نمو ديج نم » هلوق يف « نم هو كلقارف

 ميج ةياهلا (5) ه١ ىريرحلا 0١



 ۳۸۱١ تورسعلاو ةسماخلا ةديصقلا

 7 0 صر 5 سير ت

 ٍرِجاَحَع ىركلا ي يرسل هامش ( ه )
 1 ا 1 رادو ایک 1

2 8 200 5 1 

 و قم . 4 كتاف جيذأو اهقداوَر تلقت 5(

 صوخأ ةئجلا يف مغ وخ يأ يدمي الص ني نأ ام (۷)
 قرأ ىرفذ ليلا تايرغأ يف هلاك ماشا هتك ليو (۸) ت

 ( جب س حک ) لحرلا ( فم ) (طاس نسد دک س ب ) حلا (فلا)

 اهانق يف ندع اهر ةأرملا تصقعو  رادغلاو -رححلاو -“ءانمشلا (بيرغلا) « هد
 سيقلا ؤرما لاق ةريغضلا ةصقعلاو

 02 .رعو ىتثم يف ُصاقملا لضت ملا ىلإ تارزشتسُم اهادغ

 ةدودشم ريغ يلاوذو ةلوحكم ريغ نویس مالظلا يف ىرست يأ ءاتعش ریست خا ىرش» هلوق (ىنملا)

 هّسم اًذِإ و ًاعوُرَج ٌرشلا سَم اإ وح قي ناتنإلا نإ » زيزعلا ليرتتلا يف ءاج ام مال كلا اذه ٌريظنو

 لع اولاتكأ اذإ يذلا َنيِقْمطُملل ليو م ىلاعت هلوق كنذكو رع وللا ريسفن « خلا اذإ » هلوقف « م ريحا

 « نورس مونرو وأ مولاك اذإ و نوفوتسي للا

 وهف يش عبت ءيش ل لکو فذ لا كلذكو لعَكلاو : رجلا يهو رقفدار مج فداورلا (بيرغل 0( »

 الم اذإ ءانإلا یف نم ءرامما متقلاو  ناسنالا طسو حتا ةرصَسلاو نوتا تاو - س هقدر

 ماعلا نم نطنلا هالَح ةصَمْحَلاو ِنطبلا صح هلمج اذإ (ن) ًاتالف غوملا صخ نم نطبلا ”رماضلا صّمخْلاو

 ىّتَحلا صيخ وهو « ؟؟”مهئامد نم ووهظلا فان سانلا لاومأ نم نوطبلا صا » ثيدحلا ينو عاج
 نطبلا ”رماض يأ

v۷اهو وغو اعارفصو نيملا قيض وهو صو خیا نم ءاصوخو صوخأ عمج صحا (بيرفلا )  

 هلوقب راشأ نوكي أ نكمي و رومألا يف يضالا عاجشلا لجرلا ناتلصلا ( ىنمملا ) رتقلا ةديمب داصوخ ” او

 هيف ُبعتلاو رفسلا ةموادم باك لا نويع قيضب دارملاو يدبملا ناتلص وهو روهشم رعاش ىلإ « ناتلص »
 يلاتلا تيبلا يف لاق كل يللا ”رخاوأ موجنلا نويع قيضب و

 3 سأرا ةن ةَ ىلع رمقلا راص لاقي ءيش لك ىلعأو سأترلا ىلعأ رسكلاب ةّمتلا (بيرغلا) « ۸ »
 ةقلخ هقنع رصف امو ( س ) لجرلا َصْقَوَو  “یارفذلاو - مونلا ةيراقمو ساولا يف ةرتف ساشلاو

 الج نآرفلا (ه) 14 تاقلسلا () جغ حرصلا (م) كج حرصلا (۲) كي حرصلا (0)
 ج حرصلا (4) ججج ةياهنلا (۷) ^۹ نآرفلا (5)



 نورسملاو ةسماخلا ةديصفلا مك

 صئقألا كلت َدَقْتُم يف ليلو حاس ةءاللا كلت نم ٌجفلاو ) ۹٩(

 صرت لف هب حابصلا لت اذإ ىتح اسس ينلطي تاب دق 06١

 صّصفُم هيلع ليلكإ لك نم | ًادئالق موجتلا ةفتوث لأ )0١

 اهقدو اهرسك ( ن ) ةقنع صقوو ءاصقو قنعو صقوأ قنع لاسسقيف قنعلا كلذب ُفصوي دقو صقوأ وهف
 تاي رخآ يف لاق اًئاو قنعلا ةريصق ةباد ىرفذ ليللا رخاوأ يف هنأأكَه ّسأر ساعتلا لمي عات وهو ( ىنمملا )
 بابلا اذه يفو سأشلاو رْيَسلا باب نم ىنعملا اذعو . تقولا اذه لثم يف عبطلاب هار ليي ناسنالا نأ ليللا

 مطلنا لوقك ةسام ا يف ةريثك راعشأ

 لكيلا ىَرش قلي نمو اسا ىتكلا ومَن هب تلاع دقو لاقو

 لبد َصئالق رع فرو ًاليلق اهءاود سائلا ءاَضنأ لسن خأ

 د وتم وق ةقب رطلا ناي'رعليللا ىَدَح ام دعب ةحانإلا فيك هل خلقف

 زجارلا لاق ممن لإ جالو ساعنلا نم هدججي ال لقاثتيف لحريل مهبحاص نوعألي مهنا مهتداع نمو

 ًابصع ركي ماقو انأف ال ًالوميم نبت

 9 سَر ل دير افام تع الياق مت لاقو نأ

 کلا نیک ال ًامنالق اتر 0 تلقف

 فذع بالم مججلاو نيَذِحَسلا ىلع دلي بوٹ وأ نقتل ةتاذ ةَطْيَلا ٌةءالْلا (بيرغلا) «ه»

 هيلع يلع نإ » ثيدمحلا يفو قاقشنالا ُدادقتالاو لوط هش 2 ليقو ًالصأتسُم هعطق ( ن ١ ) ءيثلا دقو ءال

 نم اليد رج ”رجفلاو (ىنمل) اضع 2 مطقو الوم عطق يأ « 5 ضرتعا اذإو “ دك ىلتعا اذإ ناك السلا
 رجفلا ىلإ يسمو . ليلا ةدظ لارو رجفلا روف ادب يأ قشنلا همالظ سيق ين ره لَا هرو ءادر

 مالظلا نم رثك أ رجلا لو يف رونلا نأل صيمقلا ليألا ىلإ بستو ةتحلملا * هبي قيقر بوث هلك يعو ةءالملا

 تم « موجنلا ةفلؤم » هلوقو © حلا اذإ ىتح » ةباوج « لا قلا » هلوق (بارعالا) او۰ »

 «هبو ةقح هلطم ًاضيأ لاقيو هنیدب هتلطم » لوقت نيّدلاو ةدملاب ةضادللو ضي وسلا رم ( بيرقلا ) دئالتلل

 رظتنا هب صن رتو ( ن ) ءيثلاب صبر -- لَم وهو لبحلا ل إطَم نم ٌدوخأم هلماو لاطللو ةلطاملا كلذكو
 م« 0ِنْييلسُحلا ىدحا الإ انب نأ ولعبت لَه لقد زيزعلال يزغتلا يقو كلذك يلا هب صب رتو "رش وأ ًاريخ هب

 ندامملا نم هيف بكري ام متل نم ةثثم وهو سلا هيف كر تالا سمو - ةداهشلا لاو رملغلا الإ يأ

 ياپ نآرفلا (4) چچ ةياهنلا («) ۷و۹ ةسالا )ل موه ةساخلا ىلا



 AY ٍنورهعلاو ة ةسماخلا ةديصقلا

 يما 39 تلا ليل “يمي نم وأ يناكر دس ناحسلا عذب نم )١9(

 صيقملا دم دنع قباوسلا قت انف واهلا نادم | يقْرَذ (19)

 سلغتلا رولا كبس تكبْسو اهتايو بوُلملُم ءان تيل ۸0

 0 صخاتشسأ رز جلا تيرتطا اذإو ذأ م ىلقلا ىلإ تمس اذإف )٠١(

 موجنلا مار تئطوو يتب هامسلا َنانعأ عف راش )0

 حر رظنفي لف حاصلا هب عرسأ اذإ ئح ر ولا ءاطعإ يف يقوي ليلا تاب دق ( ىنمملا ) هوححنو توقایلاک
 رجفلا روت روهظب دحاو دعب داو موجنلا تبان يأ هيلع .ةعوضوملا ناجيتلاك ت ناك يتلا قموظنملا_موجنلا دئالق

٠ av»يڻلا هب ىصَوَو ل اصلا هب هيلا یوو س “بناکزاو - بذا ناحرسلا (بيرغلا) » 

 ةمترلا يذ لوق هنمو متم مزال هب هلصو
 > لا اهفاصنا قتشي ةمساقم  انتالص ىتح مايألاب ليلا يصب

ADسوقلاك اهني قب وس اذإ ةبللا يف ليلا يديأ نيب دع لبلا رسكتاب صبقملا (بیرفلا)  

 هّسْفن لمج ( ىتمأا ) رمألا .دب يف هتاذحأ لب ل ايو ءاوتسالا يل بلاق ىلع يأ « صبقلا ىلع هثاذخأ » مطوق نمو

 ناديملا يف يرجع اذا قب ب اوسلا دايلا نحت چ اعا را ادایج و قيسا قاسلا ناديم يف يعد هبحاصا لوقي اداوج

 كبسناف بلاك يف اهغرفأو اهياذأ اهوحتو ةّصلا كبس (بيرغلا) «د4»

 ( ىنعملا ) لمعتسم ريغ هيثالثو تتتو قبأتو هيف تَررَتو لّ ادانإ هيشم يف دا (بيرغلا) ه«ذهد

 ىثعألا لوق يف اک هياستكا دجلا ءارتشاب ينع

 فلا ىلغأب هيرتشي دقو  هلانا دسملا ىلع نكتو
 “نوتلاب الو نونظلا كلشوب يرتشي لب جلا عدي الو

 نم كلذ “لکو هّتولع اذا « أب'رملا تفراش » لوقت هيلع تفرش ءينلا تفراش ( بيرغلا) »٠١«
 امبرو_مّدقلا نطاي نم ضرألا بيصُي اللام صتخألاو س 7 ناتعالاو ٌعافترالاو وللا وهو بفَرّشلا

 ضرألا نع ياحتا يّديدش هاَضمخُأ ناک يأ «؟*”نيَصمخألا ناصح ناک» ثيدملا ينو اهلك مدقلا هب داري
 مانت وبأ لاق خيترملا مسا ماره ( ىنعلا )

 ©2 ورالمع فرظو ماره ةروسو ذوو يرتشلا هايربك هل

 ١ چ حفلا ٠ )9( ىمعألا (ب) ناسا ٠١ ) )4مات وأ (5) مج ةيابلا (0) لج حرعلا ٠٠



PALتثورسعلاو ةسماحلا ةديصقلا  

 صشقاف ىلا صتمقلا كلذ وه هجاقت بات يالا اأ اي (08)
 صقل ىرولل لاك يف لق لتبم نامزلل لاول يف لق (19)

 لل
 .ك

 صّصْخاو دماحملاب هيدرْفا وأ هداج ةةمامت اي هيلع يدر )٣۰(

 صلع ريغ زيرإلاك رشبلاب هلت ملا ام فاشلاو نهتم (؟9)
 يمرختڪ ارجو يبذكتك  ابذكت كلتا ىوعد يعدل ال 059

 ( لک ) هيدرفأل ( نظ) ( امرا (لط س رك س با) هدر ( قلا )

 ناوعلا دترلاو - هتتغاو هاغب ديصلا ليتهاو لاتحاو ًاريثكب ذك نالف َلبتعا ( بيرغلا) «۱۷»

 م نومك مياتعأ ىلع رنک » ىلاعت هلوق هنمو عدنا هنع جْ رعألا نع (ض) کتو سر صانلاو

 مدقأ امع مجري ملهل ارصان ىبحي ناكنم وأ هر يف ةليملا لسي مل يبلقك ًايقاص هنيس ل اصن ناك م ( ىنعلا)

 دقلاو للا رك نم صلالعا بلقلاب هْوَدَص ليز يذلا لوقصملا فيسلا هّيشو حدملا ىلا صلت . هيلع

 ° رمصقلا َنَمْحَأ كيلع مق نح » ىلاعت هلوق هنمو ُنايبلا حتفلاب ْ|صَصَقلا ( بيرغلا ) «ه»
 ناسنا يفورعم نم تلن ام لالا ليقو ةيطعلا يأ دحاو مع لئاثلاو لاوتلا ( بيرغلا) »٠

 اليخ هّدجو ُةَلَحْمَأَو للاي هامر هلم و -- ريخب ينلان لاقي اهيا هاطعأ ( ن) اهب و ةّيطملا َُلَتو لونلاىتمجوهو
 يعزي باو زب زإلا ( بي رغلا ) ةفرعم يدانم هنأ ىلع خوفرح « ةماغ د هلوق (بارعالا) و۰ »

 هيلا يجن ”ةمامغ اي اه لوقي باحسلا وهو اهبطاخو ةمامغلا فرع ( ىنعملا ) ةبترعم صلاخلا بَحَذلا نم

 ”قيلط هُهجوو دوبي وهو لهم ريغ تناو رطملاب نيدوجت كلنال اهب هيصّصخاو دماحلا ين ةدرف هيلعجاف وأ دوج
 يف ءارعشلا شكا دقو صلاخا ريغ بَهّذلاك هجولا رةقالطب هلقنمت ملام دوجلاو رورسلاب قرشُم كحاض يأ
 رعاشلا لوقك ىنعملا اذه

 ئاس نأ يذلا هيطش كنأك اللهم هقنج ام اذا هارت

 مانت وبأ لاق بذیگو یرتفا هيلع صرخت ( بيرغلا ) «۲۲»
 “سرع الو تدع ذل عیتب تسيل ةقفلم اشيداحأو اصرخ

 هنمو قيس ال امف يتظتلا صارخحلا لصأو ؟*”6 َناوُصاكرتْلا لف » ىلامت هلوق هنمو ُباَّذكلا صاترطناو

 4إ نآرفلا (ه) همام بأ (4) نالا (۴) اہک نآرفلا (؟) چ نآرفلا )١(



 مهم نورملاو ةساخلا ةديصقلا

 علا ديبا ىنملا نع تبق الت يالا ٠ ا ع )9

 س ا ق ل ا ميني نم هل دشا 'ينَرْشَم اي (۲)

(e)صخب ملا رِظان يف ةسودرك  ىَرَس ولف اَلا ُلَقُم هب ب ی  
 س و

 سصلقتلا هدا ا ومو هفي ماقب مہنم اعا (55)

 ةطلي مراكملا دف ىلا لينال تمر بكاوكلا لي (۴۷)
 (ط) اہم ( ب١ طس سادس ين ) بوطحلا ( فلا )

 ليق مشرسككاب ُصرغلا مسالاو ةطاحا ال نب ةريدقت وه امنا رزحلا نال ”رقلا ترزح اذا ماركلاو لشنلا صارخ

 اک ةبذاك» تبلت ىوعد يع ال ةماهلل لوقي ( ىنعملا ) ةبذاكلا نونظلا نم هلخدي امل صرح ردك
 يصةرختك هيف يصر الو ةبذاك ياوعد "تراصف كلذ ىلع رِذَقُأ ل نكلو هحدم ىح حدثا نأ ُتيِعَدا
 ريدتف ظفللا لقمع تيبلاو فيحصت هيف « كّتتأ » هلوق “ملو . دسافلا

 اجت ءارصب انو ضني ملو اهنع درو لک ( ن ) ةبيرضلا نع يسا ابت (بيرغلا) «*م»

 نص ًاصايع صام صاعو حرمك مالكلا ص وعو هيلع نُ ال يذلا ضياغلا صوعالاو  قعابتو
 ءاصوملاك بي رغلا ملكلا نمو صوعالاك هاتعم جارحتسا يعصي ام رعشلا نم 'صيوملاو دشا هينلاو

 ةلكسشلا قديما نال لع تشم اپتوککك لذ لع اوردقي مل مهنكلو همراكم اوهعتي نأ وللا بلل ( ىنمملا )

 ناك لطابلا ل 2 » ىلا هلوق هتمو لحمْضاو كَم سب اوعي + يلا قهر (بيرغلا) «*؟4»

 قاقتشا يقو « "قلا صحصح َنآّلا ده زيزملا لي رغتلا يفو ”رقتساو تبث ءيشلا صحصحو 6« ؟ًقوهز
 ًاضيأ ناسللا بحاصو “"تاماقملا حراش يشيرشلا اهدروأ لاوقأ « صحصح »

 وهف ليلا رص مو راهناب رصبأ وأ ر راهلاو ليلا ةرصب ءاس ( ن ) لج را اشع ( بيرغلا) «؟هد

 هرب صَخشو -- ليفتا نم ةميظع ةمطق ًاطيأ يهو هتضحم تمظع _لظَع لك ةسودركلاو - ىلتْغَأَو شع
 هيف صحت موي مخاوي اإ » لات لوق نمو ةمحشلا يف نارود عم فرطي ال لمجو هينيع

 رون (ىنملا) طولا دض وهو صوخشلا نم كلذ ٌهلكو هضر هرصبب و هّرصب تيما صَشو « ا

 لخد ول ثيحب َةّدلاو ةوقلا يف مراصبأ نأ عم نامجشلا لاطبألا راصبأب بهذي ثيحب اًدج قرشم رههجو
 « كنيعيف ضرتمملا عزجلا عدتو كيخأ نيعيف ةاذقلا صبت »لثلا يفو هب رصبلا كلذ رئأتي ملاهنم دحأ يف لَ

 لئامح نم قئاعلا ىلع عقو ام ٍداَئلاو حاشولا نم وهو هب هړلق فيّسلاب هحشو (بيرغلا) « ۷و < »
 ذك نآرقلا (4) 1١4 يريرحخلا () چچ نآرقلا («) چ ںآرفلا )١(

(Te) 



Aثورسملاو ةساخلا ةديصقلا  

 رە 5 2 ٤

 سيلا ناطبلا ريغ ابتلبقا ةوزا سراوف زد هلل ((0)
3 1 

 سيت مل مهناَرْكَأ ىلإ لدم يمافتف ىعولا ىلإ نوم (؟ه)

 ٍصَتْتَم وأ كرم يف هرج  لهف اوصز يلا ثلا نم 6ذ (0)

 صرف سصيرفلا ُيْطَخ امو ًارفظ هل تحت تین مل تنك نأ هجاح ام )١(

 صحف هنأش نع ثب تيا م نإ للا يادي ترجع (۳۳)

 سف رصيقلا سو ) سمقلا رفا ( (د)

 ىلا « حلا اتخحأ » هلوقب راشأو رومألا يف هريمشتو حودمملا شاكنا ىلا داجنلا صلقتب راشأ ( ىنملا ) فيّسلا

 اتتا ةاجنلا فّصَوو هداجنو رطيسلا ضيق بَ لب ءاسنلا سابل نم امهتاف حاشولاو متاعب نب رتی ال هنأ

 ىلا نوكي ايف لاقي ب ا راک لسفلا دن ادو ١ اىوزناو ضنا اذإ دلجلاو بوثلا لقت ملوق نم ذوخأم وهو
 هّصيق صّلق لاقي ارمشتم ًاشكتم نوكي هبحاصو اَب وق ًاعبص طبي و ةفيسلا لمح اجلا اذه لث نأل قوف
 تم مزال رمشتو عنتراف هضرو ءرمش اذا وه صف

 يشأ يف ينلخ ةرمو ياما ةرم هنلعج يأ یر هربا ةرم اديز تليق أ (بيرثلا) «۲و»

 صاح هنمو ءيشلأ نع ديلا وهو صيخلا نم صلاح م مج صیحااو س لوک الا انبه وهو نيطب عج ناطبلاو
 زيزعلا لي رغتلا يفو برها ٌصيحْلاو اومزهنا ءادعأللو دملا نع اوصاح ءايلوألل لاقي هنم لف رشا هلا نع
 « رميح نِ اتل ام انرَبَص أ اَنْعِرَجأ الع اوس »

 صنقلا - رفشملا يخرتسملا يأ لدهأ لمك يخرتسملا رفاشملا نم لدعألا (بيرغلا ) 200

 هداص ( ض) بطلا صتقو ديصلا وهو ٍصْنَقلا عضوم
 ىلامت هلوق هتمو هَسلَصَأو هاوس رجحلاو ارب ( ف - ص ) داوعلاو جلقلا تحل ( بيرغلا) جا

 دارم ( ىنملا ) هتنكم اذإ ةصرفلا هتصرفأ نم صرفملاو - َنوذختت يأ « "” نوبي لاجلا نم نوتجنتو »

 سي رف روث لاقي ليتقلا سي د رغلاو « ”صَمَقلا سي رز  ةخسن يفو حضاو رخ دسألا رذأف تحب رعاه

 وهو ةصي رف ةدحاولا قنعلا جادوأ يه داصلاب سي رفلا اأو هتاكم هلتق اذإ هَّصعق أ وم ”صَمقْلاو سي رف ةرقب و

 ماهفتسا « صي رفلا ُبُطَح امو » هلوقو « ذحشت مل » خسنلا ضمب ينو لمم
 دسألا نأش نع ثمبي نم مبا ل نإ ةفيسلا يدي تقراف لوقي هدي ىلع وعدي ( ىنملا) «مع»

E کچ نآرفلا 5 9 غغ نآرقلا O 



 اهو كيف دجلا ينامم تَن (۳۴)
 ا نت م ةمامغ سمش نک آل (45)

 رفتغاف يركش ”لثم مرج ناك نإ (؟ه)

 FAY ڭورىمملاو ةماخلا ةديصقلا

 صّوغأو ميِدَبلا ىم نم قب
 مل هند َرْدَب تشك وأ

 م صّخق تأ ام ابذ ناك وأ

 سنت م اهح يف كدنع ظل ل ةَ ةئِسألا موي يل كيد ()
 صخر مول رصع يف ينثتفأ (يدايأ ترنكحال يلع ينب )۳۷(

(fAٍصصحختلملا يشر ٺٽو ملصوو ييلظخأ كرم یټ مت رواج  

 صنم يغ سيملا ديد مک إف باحَسلا تيغ ةاج ال (؟9)

 یب كحدم يف اهسفنأب ماقتنت لب ڭم يف ثحأ امظني نأ جامع ال رجلا ينامم ( ىمملا) ةهمس»

 نونف حا ميدبلاب دارأ وأ 7 ليثم ال يذلا وه ميدبلا م مالكلاو . ضمغاو عيدبلا عالكلا ىنمم نم قدأ

 ةقباسلا ةديصقلا يف هلوق اذه ”لتمو ميدبلاو نايبلاو يناملا يهو ةغالبلاو ةحاصقلا
 ٩ ةا انبطنحي ماق انيفو انيلع بطاح كدحلا اهيف رقي مل ولو

 امج و ”ةأرملا هب تش فنأألا نرام ىلع ٌعانقلا وهو بالا تدش تبقنتو ةأر تبقا (بيرغلا) «م4»

 اهنم هاقصو اهصّقن يأ « ةيونذ نالف نع لا صتع » لاقي هصقت ءيشلا صنع صع ( بيرغلا) «مهد»

 يف نوت اتو » ىلاعت هلوق هنمو هلعف ءيشلا ىنأو «  رانلاب بهذلا تْصَحَم » لوقت صيلختلا صحا ؟لصأو

 حودملا دوبي يفي ال صقا هنأل ًاتذ هركش لمج ( ىلا ) « رکنا کیدا
 صو -قاتشا هيلا ؟ىيظو شاملا ٌدشأ شع «امظوأَمَظو اظ (س) ٌلجرلا يي (بيرغلا ) محد

 صافي » ثيدحلا يفو رمضو غرف (س) نلعبلا صخو نطبلا صيخ هلمج صفو ًاصوخم ( نإ تالف غوجا
 دارملا ( ىنعملا ) نطبلا ماض يآ ىثملا سيخ مو« مامد نم روهظلا فاعخ ساتلا لاومأ نم نوطبلا
 مم لاو هعبت امو شركو لاحطو دكت نم نطبلا يف امم باجحلا نود ام ىلع لطي ىئشحلاو برا مو سأل هع

 رعشلا ةرورضل 4 "لت مل » هلوق يف 5 ةزمهلا طقسأو ٠.

 ريج دق » جاّبملا لاق هسفنب وه رب رسك نم هلأ (ن) لما رج (بیرغلا) «ج۸و «مب»

 <صختاو ًاصصح وه صحف بعدو لح (ن ) مشا

 نم لکو هّشيع رثدك الف صّقنو هركدك شيعلا هيلع صفو هتیع لا صنت (بيرغلا) «م۹»

 مج ةياهتا (©) 4 نارا (؟) چ حرصلا (0)

 صحو س « رَ لالا نيرتلا



 نورعملاو ةسماخلا ةديصقلا ممم

 صل يلو ن انيفو مت جام نم کیش قداش رک (4:)

 صمق مل مككنع معلا قُم وأ ناكو حارقلا ءالاب ص دق (59)
 ص رقمك ءانثلا ف ناسل #4 اهباذعو ىوّتلا َنِم ناكتسا اذاو (59)

 هلبا نيب لال ءاملا نم هتيصت نم اذا لجرلا صفت موق نم ”صةنم وبف هنم ٌدايدزالا بحي ام ًئيش عطق

 هير شت نأ نيب و

 7 ريخ يأ مَمَع ”لجرو ماع مات يأ مع ما لاقي رسا لك نم“ ماعلا ”ماتلا معلا (بيرغلا) «٠4ه
 راتب نب رمع لوقك هِلقعو هریک

 ٠تا بكتملا اذ َناوَجلا بح يناف حضاو ريغ نكي نأ ةرارع “او
 هنمو مريغو سانلا يف قلما ع ًاضيأ ممسلاو

 ع قلب لاجرلا ولاهو مظل طخ نيالا ىلع و طخ و

 لي وط يأ ِهاّمع نو ان ”ةيراجو ر ےج قلم يأ

 صغ لاقي سفنتلا عنميف ي قیر وأ .ماعطن م قالا يف ”ضرتعي ام وهو اجشلا هلا ب رغلا) «ءا»

 هطلاخي ١ يذلا يأ مامطلا رشا ىلع برشي يذلا هاملا وهو لاخلا هاما حتفلاب ٌارقلاو  هيبشقلا ىلع ظمفلاب
 )تاو س يش

 ويترك الخ نوک ل راص يآ نركلا نم لضتسا وهو ذو مضخ ةناكتسا َناكتسا (بيرقلا) <48
 ليززفتلا يفو الا تءاجل هنيع ةكرح تمبشا ةنكسملا نم لعتفا وهو َلذو َحضَح ”لجرلا ناكتسا ناسآلا يتو
 صا َرعلاق صرف لاو -- حارتسا « ناكتسا ۵ هلوقب رعاشلا دارأو ٌردان اذهو « مب رل اوناكتسا اف » زي زعلا

 حارتسا اذاو ( ىنمملا ) فرّطلا قضي رع قديدحب هقش اذا للا صرف نم ةّضنلا وأ ذيدلا هب معقب ديدحلا

 بحاص يوك حارا دجأ يآ صرفلاك هال يف ر رماح ناسل ىلاف عياذعو ر رفسلا ن نم وأ هباذعو لرغملا دمي نم

 صارتملاب ناسا ةيبشتو . يراد نع اديس تءدكّنأو يأر رادلا دب ادعم نک ناو صر ملاك دالا ناسالا

 ىثعألا لوق نم دوم
 “)تہ يجاَلا صارفك تاس كريعأو مكضارعأ نع ٌمَقدَأَو

«sr»يتلا بك اوكلاك اهرذدق > عو اه-ايض يف يه افلا ماظن نم فلاب م ميدب ”لمع وهو (ىنلا)  

 ه4. ىمعألا (ه) چچ نآرفلا (4) چچ حرصلا (.) ع٠ ةساحلا )ہ٤ا 0)



 مرق نورسملاو ةسماخلا ةديصقلا

 (فلار

 صببألا نا ةيدْسأ يف ليت ام جدأ يف لي تايب (:4)
 صرح مل نم رادقملا ل یف يلع ۾ تصرح نرإ يتيمن له )٤٥(

{>( 

 يما ىرخألا اهتخأل لاقو اهزك 2 يِرْبْعا اذكر وسلا ىرمتشلل لاق نم (0

 ( جک ) يبي ( ن ) ( يب س سا بس لع ) صربالا نبا هيدرا يف لاق ام ( دک س م س سپس چک ) ( بلا )
 (سادس طس بزالا (د) (سا1) سرخ ملام ( حک ) سرحأ مل نأ رادقلا يل أف ( ج )

 رك « مدعلاب يقوبسم :يش الجيل عنصلا » لاقياهزمش نم نسحأ يرش يأ صوحألاو رّيثككال يل تملط
 ىلع لخدي ناكو اهب بیشی ناك يلا هتقيشع ىلا ةبسن ةع ديَتُكَب فري و ةعارش نب نمحرلا دبع نبا وه

 لج نم تناكو صاقو نب ديم تنب يعف رع هتقوشمم امأو ةماحا ”يلظع ايمد ناكر هدشني و كالا دبع

 لطم هيوط ةديصق ع يف لوق تاست نمو هذه رع يف ءاشأ اکا نيقعأو نيدو ءان

 يح ايكبا مث كيس القعاف ع مير انه ويل

 نام يف مالس هلمج دقو ةنيدملا لعأ نم سوالا نم هللا دبع نب دم نب هللا دبع وهف صرحا امأو

 ىنمم حصو ًامالكل هسأو ًاعبط حمسأ وهو مهيلع هنولضفي راجحلا لهأ نكلو ليمجو بيصنو تايقرلا سيق نب
 نبي رعاشلا نيذه الكو مهنم فحاول تسيل ظاقلا هب و هب وذعو ةوالحو ةيفاص ةحاسدو ”قنور هرعشلو مهم

 دير © ةنس يفوت

«EE»صربالا نب ةديصق حدم يف ليق ام يدزألا ابمظن حدم يف لبق ةروهشم دئاصق يه (ىنلا)  

 هل ةديصق يف لاق يذلا سأل ت نب ديت و اذه صر نب نأ ماو ةيدسالا

 عرش
 طحش ال . دلل ام 9 نم باقلا س

 وو ت م یا موو توباك 3
 اوطخس مه ذإ مهنم ضرالا عرفتو 2 لها يقي ليل اهب ضي
 7 الو ےل موق امو مهتيط دانت ال لصَنلا وائاقلاو

 صربالا نب ديبع ناويد عبط دقو انآ يضاملا هلوقك درا ةليبق ٠ رم ناه نبا نأ اک دسا يب نم وهو

 كرا ةمدقملا عجار . « لثال سلراجرس » ةياتعب ليفطلا نب رماع ناويد عم يدسالا

 غلب و هدفنأ اذإ ء ءيثلا ىلع ىنأ موق نم يراكلا ”ماهغتسا « رادقملا ىلع ىتأ » هلوق ( ىتملا) «ةه»

 الف يلع صرحأ ينا رعاشلا لوق لصاحو هنم هل رق ام غلبي ال ءيش ىلع امي رح نكي مل نم يأ هرخآ

 هب رفظ هل ردقم هيش ىلع صرح نمو كلذ نم هٺ يش ينمني

CEDليقو ضيقت نأ لبق ةممدلا ٌةريملاو َنَْحو تربع ترج اع ( ن) جرا دبع ( بيرغلا )  

MWس هيسنو رعاشلا ةدالو > ةمدقلا (*) 4 ديبع (؟) جوج يجي ةبب رعلا ةغللا بادآ خيرات  

 « فلأ س )١( ةرمأ س يناثلا لمفلا



 نورمعلاو ةسداسلا ةديصقلا °

 ( نورشملاو ةسداسلا ةديصقلا )
 (ملا)

 هيلا اولواطت اع مّروصقو ةيمأ ينب ةبيخ ركذ يو هللا نيدل رمل ةغيلللا حدي لاقو
 ر ےک ر ۴ ديره

 ي ناک ول هسا ناک ام طق ما ثيغلا اذه عمد ولا (9)
 اس )

 تخم ولا ف یظو ”مقامق مسلم حلا نيبو باحّسلا نيب (۲)

 ( 1 ) منام (نرزا (  م دن عف سل سب س مكاو يف ةديصقلا مدينه موتا الا ( فلا )

 يملا هب يت ب يش وهو صمرلا نم لاس ام وهو اصمت لاس اصمت ( س ) نیملا تصحو - عملا بلح

 تت رح ينّرْخِإ روبعلا يرمشلل تلق يذلا انآ ( ىنمملا ) ءاصمغ يهو صمت هنيعب يذلا صمغالاو بلا لثم
 لاك نصي داشأ كني لا ف مآ يأ تكف يبا ىرخألا اهتخالو كلذ ةهراک يهو اهثيع تمد

 تلا ىلع هترذدق
 ءيڻلا ؟تدرو » لاقي بست الب ضرألا نم ُهَدَحأ ةطقتلاو ( ن ) <يشلا قل (بيرغلا) »١«

 « © عرايس ضم هطْقتلي رجلا تبايع يف راو » زي زما لي رغتلا يفو هبستحت لو هيلع تجه اذإ  طاقتلا

 منَ » لوقو اهقيرب ورطلا تارطق ءافص نسح نم بقبمتب (ىندلا ) ضرألا نم أ يأ طوقلمو عيل «يشو
 تقشنا اذا ُضرألا .تكمض لاقي اك ثرطملا لزن اذا باحسلا مدو اسلا تكب لاقي زاجلا نم « شيغلا اذه

 رعاشلا لوق هنمو تابنلا نم
 ءامسلا ءاكب نم ضرألا كحضت بيج لصف معيب رلا لصف 2

 ةميظملا ةعقولا ةمحلملا ( بيرغلا ) « ةمحلم » هلوق نم لدي « حلا قاق م هلوق ( بارعالا ) «؟»

 ثيح ليقو اهطالتخاو اهكابتشا يأ برحلا_ماحتلا ٌمضوم اباصأو ةمحلم مهي "تمقو لاقي ةنتنلا يف لتقلا

 هرعاشلا لاق فيسلاب مهول نومطاقب
 © رسنلا مم اهيف بأذلا ييو ًاعيفد ائبارغ لقت ال محلب

 س برطضاو رح السلا عقمتتو هوحمو ٍدعتلاو حالسلا توص اک يهو ةعقمق عج عقاعقلاو
 ”ةميظع“ةمقو حيرلاو باحسلا نيب ّنأك قوربلا عملتو باحسلا دعري ( ىنمملا ) “ رةخاو “ىشلاو

 برا يأ « ليلصلاو دعترلا تاذب ءاج » لاقي فويسلا اهيف لَو لاطبألا اهيف حيصت ترجلا يف

 ي حرصلا )غ جرصلا جلا نالا () جج كآرملا (0)



 4۱ نورشملاو ةسداسلا ةديصقلا

 ع ت 5 . 7-5 مل .ّء

 طخ الو هنم ىضر مودي اف ل ىلع یس طخاس هناك (۳)

 طفسلا هروفاك نع سفنت 3 il ةصور انيلإ ميبرلا ىدعإ(#:5) 0 ۳ . 2 ميش 01 2

 طبس باو اهنم َردَحَم كنج ةفكاع جلا يحاوت يف “مام ( ه) 2 هدم ىف هد ا a د ا
r r >352  

 دم ةا لك يف اهات ناك (5)
 (ط) لقح ( بلا )

 يأ هاضرا الو هبَّضَعل تابث الف اني رمم ىضري نابضغ لطب را وأ ةباحسلا ناك ( ىنملا) «+ د

 باحسلا دعري يأ هتوص نوكس هاضرب و هدعر توص باحسلا طخسب دارماو بيرق نع دعرلا ”توص نكسيس
 4 ت

 ىرخأأ نكسي و رطملاب ءىبح و ةرع

 “برشي ل يتلا يهو فن أنساك ك الذ وحنو طق ةباودلا اهعارت ل يأ نأ ةضور (بيرغلا) « ۽ »

 ليقو رقففلاك وأ قلاوجلاك داعو عسل طقسلاو - فئارمأو فنأ لهنم كلذكو اهب رش َفينوُتْما هت اک كلذ لبق اهب
 ري رط ةضورب ميرا انسا ( ىنلا ) « ".اتلا تاودأ نم ةهبشأ امو بطلا هيف يا يذلا اتا »
 ةحئار نع شنا اک يأ « طفسلا ستت نت اک هلوقو فار هنم حوفت ر روفاك طمس اهأك ةبيط ةحئار اهنم سوفت

 نتو ليلا نرم نيتي تح قلفناو رحفلا قشنا اذا يأ « شن اذا _ حبّصلاو » ىلاعت هلوقك هروفاك
 هحوض دتما ٌراهنلا

 ىلامت هلوق هنمو ةهجو هنع ُفرصي ال ًابظاوُم هيلع لبقأ (ن) -يبثلا ىلع فكع (بیرغلا) «ه»
 و ت ص

 هضم ارل فيثكلا بحسلا نم حلاو سس دجسملا يف فاكتعالا هتمو »° ر مانصأ ىلع ن ناوفكمي »

 نم لفاح ممج وبف © لظحلا » باوصلا ناكناو ضبقتو ءاوتلا هيف ام وهو رعشلا نم دعجلاب ًاببشت ضع قوف

  هليس رثك اذإ فاح داوو ًاتبل ٠ ٠ لت يأ فاح خرضو اهنرطم تشاو اهو دج اذإ ( ض ) هامسلا لمح

 ضيقن وهو لسرتسملا للا سلا نمو ثري غلا رطملا نم طبّسلاو عسّتاو رگ ةطابس (ك) لل و

 * طم اهنم زني ءاملا نم ةءوامت وأ ”ةعيثك" توما فارطأ مزالت ُبئاحس يه ( ىنعلا ) سلا كلذكو رحل

 رشا منش ةيدش
 ا ا اال كاسل وکی يحس سل يحج عع 8 5 س

 رلطيلا قوف رطملا نم وه ليقو تبص اناتهتو انأتهو انوته ( ض ) ءامسلا تنته (بيرغلا) « 5 »
 بناج لکي ف فيعضلا اه رطم بابصنا ناک ( ىنعلا ) دوعي مث رامي مث ةعاس رم وأ 'مادلا فيمضلا ملا وأ

 ديدشلا اه رطم لاح نوكي فيك اهني مث تري رحبلا نمنع

 بالج نآرقلا | 6. 1 44 نآرقلا 00 ) نالا 5



  AYةسواسلا ةديسقلا والمسرون 

 ىلا ) 7

 مام هماكأ يف نَا نم ضاق هيك ہال يف كريَظَي 7 قالو (۷)

 طِستُمو اتع ”شضِبَمْنُم نال رّصِق ْنِمَو لوط نم ْنَدْيِدَجللِو (۸)

 طلا اهتافاح يف رسن اك رو ىلا دخ يف طس ضرألاو ) ٩(

 طاتخي دولا ءامب ريما لثم ةرطعم سافا ثبت ٌميرلاو )٠١(
 ُهطَلَع الو اهيف ىدتلل ةشال ترس زعم هان يه امنأك )۱١(

 چد
 طق الو ايندلا ىك سوب ام هشت ءاونألا تناك ول هللات 00

 قربلاو مجدا الأ (بيرغلا) هربخ « خا رهظي » هلوقو ًادتبم « قربلا » لوق (بارعالا) « ۷ »

 'ةزواجم دك رح طامشلاو - «جارسلا ءالأل ”تيرصبأأ» لوقت جارسلا هوض هآلأللاو حمل يأ دحاو عع ًاللالتو

 ”باحّسنا هش ( ىنملا ) هكحو هلوق يف هيلع اشو « 2””اطْطَس آذإ ناق دق » ىلاعت هلوق هنمو حلاو ردقلا

 ضرألا ىلع هبابصنا ةّدشل كلذو مِلاَظ ضاق هلاك نم عماللا قربلا هجو يف رهظي يأمل ضاق سلا وأ
 هجو ءالأل يف يأ « هتسلط ءالأل يف » خسنلا ضمب يفو

«A»ٍناديدجلا ىوط » هلوق هنمو ديدجلا امهنم دحاولل لاقي الق نادري .* الو زاهتااو ”ليللا رنادیدجا  

 ( ىملا) « نايرابتلاو نارضتملاو نآيتقلاو ناولملا » راهلاو لنللا ءامسأ نم هريظنو « هشْنَأ تنك ق ام

 فيلا يف كلذو كلذ سكسي نوكي دقو ءاتشلا يف كلذو ًاريصق راهنلاو داي وط ليلا نوكي دق يأ

 قاروألا ل طاسنا ةرثك ْفِصَي ( ىنملا ) "تافاح مجلاو ءابتاج هریغو يداولا اقا (بیرغلا) » ٩«

 اهبناوج يف ةورشنم طب ام اک اب طيح ًاقاروأ ٍضرألا هجو ىلع طسبت ضرألاو لوق ضرألا ىلع

 ُسَعنو حارشنالاو ٌجارفنالا لصحي هب يذلا اهحياور بيط ةضورلا سَم ( ىنملا) «۲٠و٠٠ و٠٠ »
 هنمو هيلا جيرتسيف ناسنالا همسنتي يذلا حر رلا سفن قن ر وأ روک لا هچولل ةصورلا ن تت نم امتسم ملا

 رشي باحساا +ىشلبو برکا جيف اب نمحرلا نأ ديري « "”نمسرلا سست نم هاف بِ لا ويست ال »

 لاقي انت و ايقنت ضن س نم قيقحلا ردصلا مضو» عضو مسا سشتلاو بدجلا ابهذيو و ثيغلا

 رعاشلا بش تيبلا يفو . نيي ورك نع اهب نمحرلا سيئنت نم جبرا ّنأ لاق هناك اج رهو اج رفت جترفي جرف
 رقحتار بيطب ينأت عملا سافنأ كلذكف درولاو ريبملا بيطب ينأت ةضورلا سافت نأ اك ةضورااسافنأ نمملاسافنأ

 ڳچ ةيابنلا 0 1 ڊچ نآرفلا 0



 mar نورخملاو ةسداسلا ةديمفلا

 78 7 ياد

 طقس الو ”ْنْهَو اهب ام ةلود نع هرم رون نع انل نامزلا قش )١9(
 س

 ةطللاو كلمألا هتلودب تنيز لَم ىرولا يف هني طلت ىتح )١8(
7 e, ت > n ٠. 85 7 e طلا اهب نرم مو اهم ندب ل ةلزنم رْهزلا موجتلا قوف طحت ١ )١8( 

  (0اوطرتشاو لَْملا مامإلا يف اوصف اك  ةيحان لك يف ىو لذع ٌمامِإ

 ) )۱۷طّسولا لشق يفرط نع دقيلاك  فنومو ضام نع لضفلاب ناب دق
 طبتم وهو ت ةي الو هعمج لاملاب احرف يدتغ ال4

{a (a? 

 طيستمو لاغ يهي ام قوقو هب دوما ّنظ ام ذب ةنكل (15)
 (سادس جس تزاظ ارقي (ج)  (ط س حک) تبر (ب) (ط س ج ) ىدبا ( ىلا )
 (ط) طرتشم (ع) () ىحتني ( سا سل س بز ىحنري (د)

 هش راطمألا يف ناكو ا لاقف هاوعد تابثال رشع يباثلا تيبلا يف مقأ مث ىدنلاب ةا اهنرك يف ةهببش ال دوجلا

 ساي الو رف ايندلا يف قي ل هدو نم

 زيزعلا لب رغتلا يقو ء وحلو رملخملا يف كاذکو ر رمألاو لمعلا يف فضلا نعولا (بيرغلا) ٠ وا۳»

 ًاضيأ وهو قباتكلاو لوقلاو باسحلا يف طلعنا اضيأ وهو ةحيضفلا ٌلَمَقَلاو س ۹يت يقم مظل َنَهَو ينإ »

 كالمألاو حضاو ( ىنملا) ُكْلُملاَو ةردقلا يو ماب ةَطْلُس عج ُطَُسلاَو ~~ ءيش ل لک نم ٌلذرلا سيسحلا

 كلم حج

 سلاو و هل اهنأ مبل ادودح اه لمج آراد هسفنل طتخاو هعانب م قلبلا ُطَقْخِإ ( بيرغلا ) 6١6

 ططخ عجلاو هسفنل م لجرلا ًابطتخي ينلا ”ضرألا

Î .ا 8  
 راس » لاقب هلآ ءىش لك فاو هأدتباو هيف ذخأ هتتاتساو ءيشلا فنتلا ( بيرغلا) 417" و »٠١

 ۾ راها فنأ يف

 ليصحتي ارو رسم هليلو هّراهت يضقي هنأ ادسح حظي مودع ( ىنعملا) "طبعا (بيرغلا) «كذوودمه»

 يذلا دلا قوفو دساملا ودملا نظ فالخ ىلع هّلككو هيف طسبني و هحدم يف غلاي هيلو اهيرطخ حجو ايندلا

 غلاب لولا هيلا يعتني

 يم ہلا )د كارلا 00



NEنورشعلاو ةسداسلا ةديصقلا  

 a f o ل مے 814 س ر

 طولا ثلولعلا هتحار ناب تم ول ضرألا راحب ضيفب يري )٠١(
 فلا 1 1 1 1

 طبتر دجملا حيرص ضحمب قرع لمتم شرملا هام رهوجم “هجو (؟١)
 طاش الو روج اهو يدتبي ال اهئلاطم دوام ّقحلا نم سمت (۲۲)

 ہن

 طّرتخم رمتلا نيم هل فیس  ًاهنماكك يف هنم دنألا ۶ عو (9) 2 ا و 5 ا

 عرقألا سأرب بيخ اک تبلط ينلاب هنم ةّيمأ تباع (؟8)

 (طاس فس سك اهئكاامأ (ن) (سا  ب) ىلائأ ( فلا )

 5 5 3 کے سل دي . دسم
 ليلق هنكلو یرر قعج ءارزإ هيلع ىرزاَو هباع ابرز ( ض ) هيلع لمع ىَرَر ( بيرغلا) «0»

 کا يرد نزا لاوقأ او » زب زعلا لي رغتلا يفو هنم عضوو هب نواه ر رماألاب ىَرْرَأو لامتسالا
 ع فشلا ٌضرألا تباولغاو فتلاو نلبس لک لب اذإ بسلا بل !واغا نم بلوم س مهنورقتح يأ

 وعو « الع قئادحو » لات هلق هنمو ابلغ ةقيدح كلذكو ”ةفتلم ةيلواغم ةقيدحو اورثك موقلا بلولغاو

 لهاكلا نب ديوس لاق ُبرطضتو هُجاومأ مطتلت يذلا رحبلا نم ُطَحلاو -- لثلا ىلع كلذك هابل
 © قلاب ياي رابقلا طفح زا ديز بابع

 اك اومالا رمطتلملا رحبلاب و بشل بشملا ةفتثملا ةضورلاب هل ًاببشت اراجع طمخلا بلولغلاب هَنَنب ةفّصَو ( ىنملا )

 تسع ناو ضرألا راحب صيف رقت دوملا ريتكلا هتک يم لوقي امهحرش نم بي رغلا يف تفرع

 < لّلعَشلاو س هلص ءيش لك قرعو ٌلصألا قرملا ( بيرغلا ) 458 و ۲٠۵

 نگ نم « ھنماکم نمو هنمکس نم هتجرختسا » لوقت هيف نسكب مضوملا نكنآ (بيرغلا ) ميمو

 (ىنمملا) ** طَرتخاو - هافخأ هتك أو ردصلا يف اغيغلا سك لاقي حتساو ىراوت اذإ ( ف -- ن) جرا

 رصنلا شيج رصنلاب دارملا

 ةثلثم طّشلاو طّشلاو - هنم ٌدشأ وأ _ ملصلاكس أرلا مدقم نع رسل ُباهَذ عرقا ( بيرغلا ) «؟4»
 سر يف َلمْسْتسا اذإ « يش هل لمع ال شلل نأ اك( ینا اهب مدن نا تاذ ءرهغو ست نم

 مهيلطي وأ نايصعلاو الطلاب علا مهتضراعمم «يش ممل لصحمي ال ةيمأ وني كلذ هش هسأو يف نوکب ال نم
u 3 . 

 يناثلا تيبلا نم ٌرهظي اك هتبترعو مما ةازام نم لأب ملل اوسيل ام

 و2 وذ

 ماج حرصلا )١( اپا حرصلا (4) نانللا «+) مچ نآرقلا ) چ نآرعلا ()



 مومو تورسملاو ةسواسلا ةديصفلا

 تالا ۾ عار
 اوُطَحَش اهواش يعارم نع ايكاوك ١ اُيِضَع ذإ ضرألاٍضيِطَح حنا وواو (؟6)

 ةطَخسلاو هنا اوُمَرلا قرتفإ ثيحب اتي ناقرفلا 5 دقو اذه (؟5)

 لح تبيح شاو فرش يف ةبوقازملا مريع سائلا (۷)
 اخ ريج يداؤف يف تأل توم يف يضل وكمأ هتسلو (؟0)
 اوطمت نإو اوُيَش نإ دلا لآو مت نمو بارغ نم ساثلا َلضفأ اي (؟9)

 طرت ءاش اف هلا ىلع الو هب تسمم يأ ال ختفلا كتبا (0)

 د لاو "ةبلاغ رادقألاو تلءافت نكل )١(
 ما 1
 نتف YLT طب

 رل و
 طنلا ةّصاكم ا اهب مامإلا لوس تقلب ةجاع الإ لاسأ تسلو (؟90)

Ca}ع  

 طرخنم ”يسمشلا قالا نم “ت  هتياغ زات ال رمد قوف نم (؟9)

 ( طا حک ) اوطحش دقو ايلع اوأت دق ( ب ) (ادل ب ) اهنجا ( سا ) ارم ( بلا )
 یس عم ) لوساو نبا امو (ه) ( اهريع) يسن رکشا (ط) (د) (سا س بر منع (ج)

 (حم) سمشلا ءال (جك) طرتخم (حم سس ١ س ب) سلا لا قفألا نم مح ( ر ) ( ط ) يتامالا ( و ) ( ط س سا

 ضيضحلاو - «ةليحب ةتيلط هتلواح» ليقو لي وحلا ” ےسالاو هدارأ ًالاوجو ةلواحم هلواح (بيرغلا) ه«؟ه»

 يمارلا ةديسب يماوملا هذه » لوقت مار حلاو ي ینو نک یر س لبجلا عطقنم دنع ضرألا نم رارقلا

 هالا حش لاقي دي احواش( س - "ف ناكلا طَخَشو بلا حَشلاو س « هته یر سبأ امو

 ُرازما امش لاقي اک
«Vg»لاو فأي بوقرعلا (بيرغلا)  

 اج منبت اهنأل دحأ ىلإ ين وكس نأ يل سيل ( ىنملا) "لميلخ عج الحلا ( بيرغلا) ««۸»
 يشن نأ ىنملاف خسنلا ضم يف كس« يشن كشأ » باوصلا ناک نو ٠. اصلخ ناريج اه ينك اديدش

 اهركش ىلإ جاتحا الف ءاصلخلا ناريجلا ةلزن اه مكنأل اهيلع بجاو كلذو مبحت

 امهتطمث دقق امهتطلخ َنْيَطْلُخ لکو ءاطمش يهو داوس هسأر ضايب طلاخ نم طمثألا ( بيرغلا) «۲۹»

 ةملظلا يقابب هطالتخال الميع حملا يس هب و

 يف طشت ني طيشن عج طڈئلاو -ض کرو - لؤسلا ( بيرغلا)  (ج و سوو ما و ٣۰

 يف حرعلا (2) يلج حرملا () ج حرملا (©) لج حرصلا (©) تچ مەلا (0)



  Aةسداسلا ةديسقلا والمعرون 

 طم هنوشنغ يف بّسشتلا يدب هُمهاذم تقاض كار هلت (؟8)
 ع

 طق مو ثرحب ةرثڪ نم تنأف | ادم با كيإ اوسيق اذإ لولا نإ (ه)

 ا َكَرْدأَو نري يذ ذ نبا سيح ةقاو برح باهش يأ هلل(١)

 ًايّيشتف ةقيقح ملا فرع افر ضيأ هنم يج فك يف (؟)

 اسدف ءالبركب ليتقلا رك امت هيتحفّمب ُدْئَرِفلا ىرجو (؟)

 ابصا هنم َلُثَتَم ىدملا قل نأ ءاجيملا يف تش اج كيفك ( 4)

 ( هسفنب اش ةمعش يف اضيأ لاقو )
 متون امو قلأ ام لوح يفو ةبابص يف ةت يشب أ دقل(١)

 عمد داو رارفطصاو نیک ديهلو ةَدَْوو ءا يف ةزخو لوح (؟)

 . سعب عت

 دحام يلا ل بالا ًاضيأ ةطيشنلاو تتم ةباتلا تطشو طيشنو طشان و وہف عرسأو فح اطاشن ( ن س ) هلمع

 يف طرختا اضيأ لاقي و ًاعرسم جرخ اذإ ناكملا نء طرخلا نم طرخنملاو س اه مب نأ ريغ نم اتش

 شلم ةجاح الإ لئسأ سلو ( ىنمما ) تمظننا يأ كلسلا يف ةزرخلا تطرخماو ًاعرسم هيف لخد اذإ ناكللا
 جراح مج هِوْدَع يف هفبسي ال ًاداوج ًاسرف بکار مهنم ” لكه امالا دارم بسح مريس يف نوعرسملا لسرلا انايإ
 حتتشلا ةراشيب نوئييجحي نيذلا لس را ليخ ة ةعرس فصي س يسمشلا قفألا نم

 لاحعإلا ثحلاو متم مزال كتاف هبلع هصح هتدحاو ( ن) رعألا ىلع ن > (بيرغلا) جەو معد

 نونثملاو ًالغس هتحتو نقذلاىلع تبت ام ليقو اهنم لصف امليقو ةيحللا نونشملاو -؟١”يّحشنلاو -لاصتا يف
 ريغتو ةلاسرلاب ءيجي يذلا ديربلا ةقشم فصي (ىنعملا) ” َلاو - هعجذم دنع لاوط تاري ريعبلا نم

 يلا حرم يف يريصوبلا لوق هوحن نوثالثلاو سمانا تيبلاو ريدتقرهاظ ريغ فصولا اذه هجوو .هنس ربك و هلاح

 2 یک ا ةلكش نم وأ وأ . للا ةقطن نم ردح دلع هيدل نوفقاوو

 دق « خلا بعت » هلوقب دارأ ( ىلا ) “"”دنرفلاو ب 0 نزي وذ (بيرغلا) « ٤و۳و٣ وا »

 ماد لمج ىنعم لوهجلا ةغيص ىلع ًايدستم 5اض نوكي نأ زوجي و ةرث دّدش ّمَمَد ىع « امّمدف  هلوقو هبط

 ةغالا يف فورعم ريغ نيذه الكو

 لج حرملا () ا حربصلا (4)  ةدييلا ةديصق (۴) جج حرصلا (4) كو حرصلا (1)



 « نورشملاو ةمباسلا ةديصقلا )
 ركاذي و شيلا 'فصي و صم ىلإ ناوريقلا نم هجورخ دنع هتيدوت رکی و ًارعوج دئاقلا حدب لاقو

 1 عييشتلل هجورخ

 خيرآ رشحلا نم موب ينَعاَر دقو ممسأ خدك ام قوف ينيعب تأ )١(
 لطم يح نم سمشلا بور ا هلل دش ألا ناك ةادغ (؟)

 عدوا نيڪ نيم ذِإ رذأ مو مَعَ فيك تس ذِإ رذأ لق (؟)
 «( بلازا

 علوم نهدلا هداق دق نمي ينإو ةَ شيجلاو يملا ضوخأ فيكو ( 5 )

 لا وتب رق /شيملا وهو هلثم أب دس باج وهو ةقرشلا ءامسلا فأ نأك ةادغ (ىنعلا) ««ور»

 نم شيما لح ركذي رال نأ ملعاو . اهعوض َبَحَح هتفاثكو ومظع لجأ نم شيلا نأل ابعلطم يف

 يف هلوق يف قفألاب شيملا ةيبلتو رصم حف يف ةمدقلا يف انركذ اكتسدلا موي حابص قرشلا .بناجلا
 ةئباسلا ةديصقلا

 © اوبس هنق هرحبلا جوي رحب ةجاجع هيف قفألا روي نأ
 ْ رعاشلا لوق يف اک ًاضيأ ليللاب شيجلا هبشي دقو

 “رواوبلا ميرس هيلاوت ریتک ١ ىغولا سچار ليللا لٹک م جو
 ءادوس يأ ءارضخ ةيتك لاقي كلذلو َفَألا داوس كسي داكيف ةرثك ل وقي لبللا لثك هلوقو

 هدئاق مي يشأ فيكر ذأ مل تح هيف تحت يأ شيما لع نم ةباجعتساو هتروح ؛فصب (ىملا) « عد

 كيش نيح غزوا فيك دأ مو هيلع تاس نیس

 س برطضاو ع 'رحبلا جلو : مالا جل كلذكو رحبلا ؟ قمم مضلاب للا (بيرغلا) «4»
 هاا هب هنلوو وم وهف اديدش هب قلع ًالومج هب حلوأو اديدش هب قلع حتنا علو و ملي هب حلو

 هيلع ماسال هدئاق ىلا نيح لك يف قاتشمل يناو ”مظع رحب وهو ونشييلا لخدأ فيكو ( ینا ) هب هلو | كلذكو

 .roe دربلا © جاچ حرعلا 600



AAنورمعلأو ةعباسلا ةديصقلا  

 عضوم ةطيسبلا يف يداوم الو كَم نما اذ نیب لاتو أو ( ۵ )
 ٠س مە تاب الو فج ىركلا رارغ هل ْقْذَي “0 ْنَم ُدْمَح اذه نإ الآ )٩(

 نما جمرلاو حملا د ديق نيب امو يهاڌم تد س رمق ےس )¥(

 عرضا سنإلاو سنإلا بواق فيكف ثأر امل يباورلا هنم تَرَ دقق (۸)
 عضوتو ًارشَع هيف اياطلا بُت رهوج ركع لبق نم ةركسعالف (۹)

 ١ نط ) عزفا ( مر ( نط ) تعرع ( فلآ (

 ارفلاو = محب ن ض) «يشلا َدَقَحو ةعاجلا ُدشَحلاو 290 ةطيسبلا ( بيرغلا) « وه »
 موتلا نم نم قت لف ةدبأ ةدهاس هثيع نم مَ اذه َّنأ الأ ( ىنملا ) "”عوجهلاو - هريغو مونلا نم ٌليلقلا

 هرکسع نع لفاغب وه سيل دئاق ”ركسع اذه يأ ًاليلق الو اريثك
 كلذكو « حر ُذاقو حر دب » امهنيي لاقي ُرْدَقلا ٌداقلاو يفاقلا رسكب ديقلا (بيرغلا) « ۷ »

 ( ىنمملا ) « " اهيف امو ايندلا نم ريخ هاوس دي وأ ةنجلا نم كدحأ سوق باقل » ثيدحلا يفو . باقلا

 هكلم لعأل اعات هنوك يأ مسا حملا اذه م.تجا ا مهحالص يف هّيعسو كالا لهأل هتحيصن نكت ملول

 فاك هيلا قرط د دادسنا بيس عاتجالا اذه َناكو راكرجلا ركسعلا اذه رعامتجا بس ناک م هحالص يف ًايعاسو

 . هدئاق _عادو ىلا ٌليبسلا دجأ تح _ عبصأ عضوم نيحرلا ردق نيب سيلف هيلا يبهاذم تدل يتلا يه هتحيصن

 ًاضيأ ييتقلا ناحسطلا يبأ لوق يف در دق « حمرلا ديق » هأوقو

 “2لا قرتحال جرا دابق رجا نم اند ول يلق نأ الإ دِجولا له

 سوق باق هني و ينيب » لاقي و فرظلا ىلع « مرلا ديق » بصتتا » تيبلا اذه حرش يف يزيربتلا لاق
 نأ « نيسوق باق » ىلامت هلوق يف ريسنتلا لهأ ضب يكحو ءايشألا هذه ُردق يأ « مهس ولع مر ديقو

 « مدقت ام ىلع ةغللا ٌلعأو ةيسلاو ضبقلا نيب ام وهو ًاباق سوق لكل

 عرضتلاو لذو عضخ ( ك ) هيلا عرضو فعض ةعارضو اعرض (ك - س) عرض ( بيرغلا) « ه»
 دقف لوقي تيبلا رخآ يف « ْعَرْفُأ » كلذكو « تعزف دقق » باوصلا لمل ( ىنمملا ) لّلذتلاو عوضملا

 اهنم ع زفأ سنالاو سنالا بولق لاح نوكي فيكم هتدش نم تأر امل ضوألا يف ةخسارلا ٌلابجلا ٍتَعْرَف

 ( ىلا ) مضت المج ةبادلا بكرلا عضوأو اهريس يف تَعَرْشأ ةقانلا ِتمضْوَأ ( بيرغلا) « ه»

 ههه ةساملا () وعمتي ر ده حرصلا )چ حرا 0



 ۳۹4 نورعملاو ةمياسلا ةديصقلا

 کرو فیفا ید نم دستو هر تادماجلا يب 2 7 (

 حقب يهو ْتَوَن ضرأ نع راس نِإو ادم اها ضرأ ىف لح اذإ )9١(
aت  haاد ب كر؟ مسك  ef . 

 محطم بنإلا ميال الأ تئسقاف  يتافو ليحتلا دمب هل تمت (00)

 عقر لعاشملا»و هيلا توشك ىجبدلا يف قوارشلا ُتْمَواَدَت الم (9)
 0 ےس سوم اە OTS 3 0 ھا وپ ر

 ملاو لا يوم دقونو اد نّرملاو نزلا بيج قرختف )١5(

 ْمْهُه ديلا يف نمجلاو يروي هديت اج نیلا تابو تبق )٠٥(
 (نظ) ت ( فلا )

 ركسلا ةوق فصي . فقوت الب لايل رشمل ًرتاوتم ًامب رس ايس ریست هليخ اركسع رحوج رکسع لبق ر 1
 ريسلا ىلع

 لاقي رانلا باهتلا وأ ةيمارلا وأ ريطلا ناريطو ةنترلاكه عمست ءيشلا توص ”فينحلا (بيرغلا) »٠١«
 باوصلا لعل ( ىنعلا ) هب تترم ام < لک يف اهئوص حير لإ فيفحو يود يأ » فيفح رجشلا ناصغأل »

 ةّدشل ديدش توصب ةرسكتم تادماجلا لابا طقس يأ « 200ه لابا رحت » ىلاعت هلوقك « ٌلابجلا د رو »

 ًاضيأ « ريس ابل ا ريستو اروم هامسلا روت حب » زيزعلا ليزنتلا يفو هتوص ىندأب کرو دجستو هريبس

 « کب و ادجس اورخ » ىلاعت هلوقك © مكر تو دجست » هلوق بساني انبه « رخت » نكلو

 ركل ءاه ريب مقلب رادو عقلب رام لاقي اهريغو يلا نم يلاطا بلو مشل (بيرغا ) 1«

 ت ضرأو ع كايد لاقي دقو ءاسلم ةعقلب ىلا انيهنتا تلق امسا ناك ن اف ايمن ناك اذا قنألاو

 َلّصَحال يأ ينج ج شارف ی ھاو الآ تنسق اک هٌعادو ينئاق نككو هليحو دعب رهوج عادول تضم فحق

 هكر ذأ قح ”ةحارو نکس يل
 یوق وأ یخ ًایجار ًائيضتسم اھدصقف ديب نم اليل اغار (ن) اہلاو َرانلا ىشع ( بیرغلا) »١٣«

 تناك /یدانقلاو رعوج ىلا ثدصق ف ليلا ماللغ يف ايلعا تقلل انلف ( ىنملا ) لصف بلط نالف ىلا ىشعو

 دئاعلا ءانل ىلا هقايتشا ةَدش فصي ۔ افلم يللا ناک راو ًارهوج ُتيقل يآ ةعوفرع

 ءالاب لَنا باحسلا بيج شنق ءامسلا غلبت اهمأك اهّدقوتو لعاشلا ة ةضر نصي (ىنملا) «14»
 اهاعتشاب دوسألا رحبلا ج چوم لشو

 رمقلا هوض رمسلا لصأو ليللا يف ثي دملا وهو رمسلا يف كك راشي يذلا وع ريمسلا ( بيرغلا) »٠٠«

 چچ نآرقلا 2 چ ںآرقلا (©) چ نآرفلا )ا



 ثورععلاو ةمباسلا ةديصفلا +

 من قراوبلا رجفلا عم ْتَحالو ةفصاق ليلا خا ذعر مو (05)

 ”مئاص هلا ام شحولا انيلا ْتَحْوُأَو 039
 و سک ام لوح نم و انب

 قت نأ الو يرذتست نبأ ىلإ انقوف ٌمئاوحلا ديطلا لمت لو 0
 مطلي هللا نم رول ههجو ىل مشاه ةلود ةغيس ىّدبت نأ ىلإ )١9(

 2 ال هلا رصن مامن هَماَمُأ تاقفالا لآل نأك (؟0)
 علا ر

 غرم جوملا رخاز كرت بلا َلَع سَ اذإ تاكنمملا فويسلا ناك (؟0)
 (طس ساس ب) ملا ( فلا )

 ةماظلا يف نوعمتجي اوناك م هنأ امس ليللا ثيدح ي اغإ و ةماظلا تسلا يعمصألا لاقو هيف نوثدحتتي اوناكم هبنأل

 وڌ ومو داتا ل | شيلا ىضقو ليلا تيضقف ( ىنملا ) ارم ي * ىتح كلذرثك مث نوری
 اديدش اللغم ليلا ناک يآ ليلا ةملظ دادتشا ىلا « خلا حج او » هلوقب ر ,اشأ . دديبلا يف مين حلاو مولا يقع
 تارشا يف جورملا ىلع أّرجتت مل نجلا نأ ىتح

 هثريغو ذعر فّصقو هردص يف ريئزلا ددر ٌدسألا ميمو يود هل م عمت دغا مبه ( بيرغلا) 50
 رسكلا وهو فصلا نم هرهغو رحشلا نم هب اثر ام "ريكي ةديدش يأ فصات ر حيرو هثوص دع دتشا (ن)

 لوقي قاوبألا توص بفصاقلا دعرلاب دارأ ( ىتعلا ) « "حج رلا ى نم ًافصاق كيلع لاری » ىلاعت هلوق هنمو
 رجلا عولط عم ةممال فويسلا تدب و يَص حر اا ریا انك يف قاونألا + تاوصأ تعفترا

 يا لوح ماح نف » ثيدحلا ينو هب راد (ن) هيلعو ءالا لوح رئاطلا ما ( بیرغلا) ۸و۷

 ًاجإ نالثب ىرذتساو -- اهيف هوقو برق اهنم اندو يماملا براق نم يأ « “"”ىيجلا يف عقب نأ كلشي

 اهحاوتو راّدلا هاتف ق وو حتتلاب ىّرذلا ّنِم اهلفد يف راصو اهب لظتسا ةرجشلاب ىارذتساو هقثك يف راصو هيلا

 هتاغتسا (س) هيلا ع نفوس وفَدو هرتسو هفنك يف يأ « هارذ يفو نالق َلظ يفانأ » لاقي هب ترتتسا ام لکو

 َْعَذَو فاخ هنم عرفو احلا ٌعرفملاو يعرف لازأو ينئاغأفرعّرَملا نم هيلإ تأ يأ ينعزفأف هيلإ تعرف لاقي

 ”باحسلا مي رلا عشقو ةفشكتأو از يأ تعم مشق أو عشقناو ةباحسلا مشقت (بيرغلا) « ۲۰و
 رهوج دئاقلا مشاه يني ةلود فيسب دارلاو تايارلا تاقفافناب دارما ( ىنملا ) « مالظلا شقي ر رولا لوقت هتنشك"

a1هب تَط لاقي كلذ ىوس ایف ًرامتسي و الَعو حفترا ( ن ن) هللا انو - تما (بيرغلا)  
 عرت ضوملاو الما اذا (س) ءيشلا عرت نم هلم ءانإلا عر سس اهجوزب ةأرملا تمطو هته

COج نآرفلا  CC)برقا (؟  (e)لڳ ےرعلا €  



 ۹*4 نورسملاو ةعبأسلا ةديصفلا

 مقام سلا ااا يف غم ”قارأ اسلا تيا ناڪ (؟0

 علت يهو اهدايجأ تن ءابظ هل ةبونع درا قاتلا ناك (”8)
 (فلا) 7 عع م

 ٌمكمكت ال ليفلا دنس ِهيَئاَوَح تَرَ ا يملا ةايكلا نأ (؟8)
 عقدت تلبقا ادن لويس هباكر تحت للا ةامح نأك (؟0) سوق رسم ما ها ر <

 فحصت وهو (ط ) تمرثمت ( ىلا )

 س هیتدقع نيب ام تابنلا | نمو جرلاو بَل نم نيبكل نيب ام ”بوبنألا (بيرغلا ) قفل

 هه يف ماعطاا ةيقب هناسلب ميت ج درك لآ و لك آلا ظتك متاس تجرخأ يلا تلفاتو س دامتملاو

 هنم ی رمل باشا متل نم علو او - «ماَيأ ةظال الإ ايندلا ام » لاقي هدتَعَس تنس هب حسف نسل جرخأ و وأ

 هثكم لاطو هيف عمتجا ًاعوفنو انت يدار 1 نطب يف هامل حقو هيف تبثو عمتجا اذا ةيلا و بات يف سلا مكن نم

 . تاق س اهياينأ يفو اهتنسلا جر اح حامرا بيات ناک (ىتعملا) تبان تاق غلاب يأ مقان سو

 اهتسلأب ًاهوصنو تالاب حامترلا داوعأ بس

 اهسوؤر عفرتو اهقانعأ طم اظ هبنج يف دامت يتلا دايملا لايطلا ناک ( ىنمللا) «معد

aE»تس ام یاب ال تش ريغ نم ہا مآل رن رع راتتو بضع هيلع رمق ( ببر )  

 هدي ري مع يش هينثي الف هّسأر بکر ب نم و ما اتي ”مثتلاو « ةر هغ هيف» لاقي ملظلا ةيرمشملاو

 أ «وتئاوحو هل وو هيو ادا تيآر» لوقت هب ةطيحلا تاهجلا ماللا حتفب هيلاوحو هتعاحشنم
 ُهلاَوَح هتينثت « هآلاوع » و « لوح » يفتت «يلا الوحف م ماللأ رسكب هيلاوح لقت الو ةطيحلا بناوجلا يف

 ے قا س عل كا
 ّمكو اک كت يف ةغل نيجو ههحو نع سيتحا م جرا مكمكَتو  َكِيتاَتَحو كن :راَجحو كلاود هريظنو

 هريون نب متم لاق نيجو فمض نالف
 © کت بوطللا قلب ام ضم اذإ امم كاذ ىلع يضنأ يتتككو

 انيلع َراغأو » لوقت سرافلا فالخب هبكري ”رهظ هل سيل نم وهو لجار عج ُلْجَرلا (بيرغلا) «۲ه»

 هتياقول هباكر بنج يف نوريسي نیلا نالجاا ناک (ىل) 0 لج ليقوأ « هلجرو هليخم

 م76 تايلضفملا (؟) چ حرعلا )١(
5 



 نورصملاو ةمياسلا ةديصفلا 4¥
 (فلا)

 عقب ىحضلا يف لآ ديلا ىلع ةت رتن بْجثلا عارم نأك (50)
 عرس ذقلا اهّضَع كولم ىزراسأ هل إذ ذإ تشبلا باميم ّنأك (۲۷)

e 

 الفلا هادْمأ واجب  ْنَدَع اذإ اياطلا ليخالخ ناك (؟) 3

 ) )59لو فتينحلاب ىرتُق اهيلع ةَبابَس نيربلا اولو جيسي
 ) (م س سي اس ىل) تدع (امإا  (م س س س مك) للا ( فلا

 لآلاو قييلاو -- ني ةيحان يأ ةن ذخأ لاقي نيهلا ةيحان حتتنلاب ةنميلا (بيرغلا) وعبده

 بارسلا لاعتسا هلمعتسا يري راو بارسلا وه سیلو ص وخشلا عفري هلاک هر خاو راها لوأ يف هارت يذلا وه

 سانا داكي ال بناكلا بدأ يف ةبيتق نبا لاق ٌبارسلا عملي يذلا اًلاو ه عداال لآلاو «"7 یل امد لاق ثيح

 سي صخشلا نأل آلآ ييو هيث تل كفر يذلا ءرخآو راهنلا لَو أ لآلا امئاو با ارسااو لآلا نيب نوقف

 هنمو لام هاكر اهلا قصت هارت يذلا وهف ”بارسلا اأو نّيبتو ادب دق” لآ اذه ليق صخشلا عفر الف لآ

 ةعيقيب بارسك » یلامت هلوق ٤ ةغباثلا لاقو « “ ءام نامل هبت

 “نيفس رشن نم نعرف اذإ ةَزهْظ لآلا يف اهّجودح ناک
 يكرم“ يجأ ةبب رعلا يف ”ليخد ةّيتخبلاو تخلبلاو « بارما هتأب ينقي ًازهظ هلوقق » یر نبا لاق

 رتايق لا سيق نبا لوقب نسا برع وه ليقو فو یب رع نوي نم تفت ةيناسارملا لبإلا يهو
 سنلحلا عاصف يف رتخبلا نبل قو لويلعاو تلا به 600

 هّضعو س يراهلاو يناثألكيناخبلا لوقتف ءايلا فَ نأ كلو ياب عجلاو رتل ٌدحأو يخلو

 هيلع ّدتشا الف نامزلا ٌضعو « هب ضو هيلع ضع » ًاضيأ لاقي و هناتسأب هكسمأ ًاضيضعو اضع ( س)

 عج غكرشلاو - ُريسألا هب دّيقي و للا هب فص غوبدم ريغ يلج نم مطقي يأ دَ دق ريسلا رسكلاب دقلاو

 لبألا هيبشت دارملا لمل ( ىندملا ) ذو َمّضَخ اذإ ةعارّض ( ك ) هيلا ّحُيررَص نم للذتملا مضاخلا وهو عراض

 اهتكرح ةعرسو اهترثك فصو لآلاب
  ۲۸۾ بو » و « الغلا وادصأ » هريخو ناك مسا « اياطلا ليخالخ » هلوق (بارعالا) «۲۹ و

 اوب واجتو -- نهلجرأ يف برمأا هاسن اسبلت ريعبل راويك تضف نم ةيلح لاخلا (بيرفلا ) ُبَواَجتَت هلصأ

 هلمتساو « هرخآو كمالكل وأ بواجي الو ےبواجتم ب بس انتم مالک هنمو اورواحتو اضمب مهب بواج يأ

 ساوسولاو 2 مّجَرو ملا ©“ ”ىَّدَص عج هاَدْصألاو - ليلتاو لبالاو ريطلا يف ءارعشلا ضب

 )0( يررملا () كت حرصلا ٠٠۳ )+( جاسصلا (0) ناسللا (ء) جج نآرقلا
 ) )5جغ حرسملا (ه) ج حرسصلا (7) جج حرملا



 ¥4 نورسدعلاو ةعباسلا ةديصفلا

 موطأ فيلا ماقا نم هل لکو هلك قالا اذ دات نم َلَج ْدَقَل 0)
 (تلاذد

 م ةفاللا يز همير  هّرمأ سألاو اولا هب حت )١0

 ماوس ىدشملا رل نم كسلا هب اتوار ةفالحلا لاذأ نيو 0
 7 + عَن شاب جنا انش نسخ ماركإلا لاح هل (

 ملت سيل ام نهنم ىطترلا ءاسكأ هدو "نينمؤلا ريمأ ٌدورب (؟8)
 7 (ف) ىأر (لا)

 تاوصأو بالكلاو ٍدئاّصلا سمحل لاقي و سفنلا ثيدحو يللا توص ًاضيأو جر نم ينحل تولا ةسوسولاو
 ىشعألا لاق ٌساوسو ىلا

 ر قرشع رر العتسا اک تفرمنا اذإ اونو يس حنت ١

 ليقو نيرب و ىر عجلاو هوحنو رفط نم نوكت ريمبلا شيف لَم ةقلح يهو ةر عمج نیرو -
 يرو = ةمارخلا يعف رت نم وبلا تناك اجرو یر ةيرق لثم ىلع تس ج اهنأل ورب بلا لصأ

 قوشلا نينلاو س هيلع هّضَحو هي هملوآ ءارغإ هب ءارغأو هب حلوا اع 3 واخ ةلومج هب ج يرْغو یر ٠ ءيشلاب

 نيكل وأو -اهدلو ىلا اهعوزن يف اهتوص لصألا يف ةقانلا ن نينحو ناروا احرف نع برملا توص ليقو بر طلاو

 6 رباوث نمو بلك مو سرو نم غوطأ » م موق لثلا اذه وحنو هضبقم فيسلا دئاق (ىنمملا) 60

 ©20للثما هب برق ًاعاوطم ناك برملا نم لجو ”باوثو
 رهوج دئاقلا رعأ َرمألا نأ هانمف ( ف ) ةياور ىلع « ةفالخلا يأر » باوصلا ناكنا (ىنملا) هسود

 باوصلا ناك ناو زمملا يأر نع الإ ٌردصُي الو درب ال ارهوج نأ ينمي هيلع ٌمّدقم علا ةفيلخلا يأر نكلو

 يزلاو “كلذ ريغو قاوباو رتایارو حالسو لجرو ليخ نم ةفيلحلا ركسمب قمتي ام هانعف « ةفاللتا يز »
 » “نرو Î نسحأ » ىلامت هلوق يف « زو ا نسحأ » .ىرقو “> ظنللو ةئيطاو ساللا

 ستو - « بط رش هل » لاقي َمعأ وأ ةبيطلا عرلا رشنلاو "عور ( بيرغلا ) همع»
 هذهو ةيادملا ةحئار هنم حوفت كاسي ةبّيطم اهايإ ثمل ةقيلللا هاك يتلا دوربلا َليْذَأ ربي وهو يشي ( ىنملا )
 يناثلا تيبلا يف ٌةروك ذم دوربلا

 ناولتي ءيشلا وأ ربوثلاو رجحلا يف نوكي ميملتلاو یتش تاو تول جسنلا ن (بيرغلا) اء و۳۳ »

 History of the Maghrib by Tornberg (4) ميج دئارألا (©) ؟ل حرصلا () ++ ىشعألا ()
 جج حلا (م) 4+ حرصلا (۷) چچ نآرقلا ) 2 ءرامه س جاتا (هز
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 افلا

0 
 0 ر

 عزل ٌاضلا نييلع دا هجورشب يح هيدي نيبو (؟0)
 عرشك رأل ىف بابو اجو روم همالعأو د)
 صح ضرألا ىلإ ليي مهئانعأو طاس نود ةكلالمألا ىرت ةكيلم (۳۷)
 عضختو يطب “لك اهثراوص تيك دق اهادقأ ىلع اق (۳)
 ُمُهَرْللا قاورلاو اياطملا جو هلع ثيح لالا توب لت (9)
 عرعر انقلا هِيلاَوَح ةتسماقو  ىحسّملاب قوارشلا ةبانطأ جام اذا (50)

 ٌمتقَمو عراد الأ تونامت هررس لوح دنهل فويس لسو )5١(

 ٌحَدْصَيو ءاضقلا ءاش اب يفي ةَطوُنَم هيلا اينالا نم تر (49)
 ( قل ) هجورسو ( لأ )

 ةَميَلُم ضرأو . ةن اتوا فلاح نول لك و رج وأ ضايب وأ داوس نم ةشمل لاقي مل. رجح لاقي یتش ًاناولأ

 بعذلاب ةحوسن# سبام يهو ابلضنب ملا صح يتلا مارك لا لح هل (ىتعلا ) با ارتا اف علب ةو

 .ادبأ هنع هذ تريب ال ام اهيل نم هتاضربم هاسک اخ دعما دورب يه اهلي يتلا هدورب و ق رشم ناولأب ني زم

 (رصم حتف يف ةر -- ثلاثلا لصنلا ) لكلا هذه فصو دي زم ةمّدقملا مجاز

 -ضاو ( ىنمملا ) هبكتم ىلع اهاقلأ هسوق وأ هتنانک ب کشت ( بيرغلا ) « مهو ۳۸و ۳۷و٣۳ و٥٣ »

 كرل عرعزت (بي رغلا) « جام اَذإ » هلوق ةباوج نوعي رألاو يناثلا تيبلا (بارعالا) «4+و40و٠4»

 ع (ن) هطانو - اهتأر ٌءأرما هب مّنقت ام لصألا يف وهو حالسلا ٌعانقلاو اهيف لخد حإلسلا يف متقتو  اديدش
 « اوت ام عدنصاف» یلامت هلوق هنمو ةراهج هب ملكت لاب عَدَّصو  ءيشلا هب ين 5 هيشلا هيلع ًاعينر لاقي
 رتاذ ضرألاو » زيزعلا لي زغتلا ينو اهريغو طئاخلاو رةجاج اك بلّصلا ءيشلا يف نَسلا لصألا يف ٌعْدّصاَو

 رتابثلاب قشنت يتلا يأ « ؟”ءدّصلا

 4چ نآرفلا (0) ع نآرفلا )١(
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 تملا < نييماسللا لنمو خاآ اح ة مالا راد هبّحصتو (59)

 منمأو ڑعأ هم كيس الف رشعم لك نم تاداسلا هل ونمتو (55)

 محب نؤإلل زاصنألا جت اذا اي هآر نم انيع هللف (:5)

 ممَمُم ”ميفش وأ ةلوؤس وأ هل دحكحاشف جوف دعب جوف َلبقأو (55)

 ٌمَتْطْنو میلا ىست ةفراعو مشت لْدَع ميش نم اوكف اوقف ۷

 ميضي ال ظفاح هسيئب يعرب هانتكحصتم بأ هنم م و ونس (54)

 دوم ةّتمثألا دنع محل اكو هاجم تيا يف میم كيف (4ه)
 رستم ىذئلاب مهلا ةلوجت هنوهركي يذلا رمألا نع :يطت )٠١(

 غر بئاتكلا يلوأ تلمج اَذِإ وقم ُهآَر نم اع هلو (09)
 رتو يور رطنلا ليخ هلءاج ىجدلا ةمغ يف لاراب يدْؤُتو (00)

 ےس كيسي ا . 2
 ملطن روبعلا ىرمشلا ءدخ يفو املاط ُردبلا ههجو نم احل حالف (089)

 (لك) هدي (نط) ( بلا )ل

e MOE PDنم ذوخأم هب ماقأ ناكلاب نالف حانآ (پيرقلا)  

 حشلاو - هب ماقأ ناكسملاب ّمَح محو اهوبصن وأ ةميللا يف اولد موقلا مخو - هكربأ اذإ ةخانأ هلمج لجرلا حانأ

 هاخرأ رتسلاو َرازإلا َلبْسأَو © ”2ءادسالاو ١ 2 ةفراعلاو - ةعافشلا لقي يذلا ٌمَّشملاو هتعافش لبق ي ذلا
2 

 ةمحقو س رباتطألاو داوعألا خزن وه ل ايقو هَمَّدَه هضتوقو ءانبلا ضاق ( بيرغلا) «ه۳ و۲٥ وه١ »

  اهرفاوحي ضرألا تمر ًاتايدرو ادر (ض) سرفلا ترو  محاف دوسأ لاقي هداوس ٌدشأ لیلا

 مامت وبأ لاق هريس يف عر ”يبظلاو سرفلا َعَّرمو

 00 تو ئوارت ٌليخلاواهكباتس 2 قتلمو ةتايبلاو موش سَ

 ةقياسلا ةديصقلا يف هلوق وحن ثلاثلا تيبلاو حضاو ( ىنمملا )

 60بدبلا ههجو يفو ىرعشلا هدخ ىلع اقا يع ويبامأ ركن

 يي حرصلا (4) م ماعوبا () ج حرملا ) دج حرسلا (0)



 _  نورسملاو ةمبالا ةديصفلا قلل

 مجه ِهْيَيْنَج همس نيرع ره هاڪ اجلب یر یخو (ه8)
 عقىقت ىفتنلا حالسلا لو ادب ْذِإ هلل ةنراسرفلا تربكف )٠٥(

 ُعَوْرَأَو قطو ةتيلطإو ضامو مدن دآلجلا لأ هب فو (ه5)
 عقلا حابتملا فر ا فرو هلوح محلا بك ولا بابُ بهو (09)

 مقاوم ضورلاو ضوّرلا هيف رسو هرابغ لىللا ايري راثو (۵۸)

 ˆ َنَخآَو عوبتم نيب نف ابتارم وللا هيف تتر دقو (09)
 زيزعلا هنم اهمدْكَيو ةجاج يف اهرادقأ ىلع ريست (0)

 عقب سيل ام مد الإ موللا امو هلضفب نق سفن تمل امو (0)

 هنمو فيسلا نع هب ىنكي ءادترلاو ءادترلا عضوم ىلع هلك هب درو فيسلاب ىدترا ( بيرغلا) «ه٤»
 © تب الو يلشم يدتري الف هتسا نع سامملا مويلا ضشك اذا

 فيما تاتا نم رض مجشألاو  ةّرفغلا وأ ةضيبلا لمت نع م معتلاب و بغيسلا دلقت نع ءادترالاب ىنك

 ميدب هببشت وهو يحب هنيس داجتو ةجأ دسأب ههبش ( ىنملا ) اهؤرجأ وهو قيقد

 س هلس يأ ىّتعَي هاضتناو هدمغ نم فيسلا اضن (يبيرغلا) و۰ ووو وو

 يأ نيديلا قلطو هقرشم هكحاض يأ جوا قاط لجرو سوا لا دض قلطلاو -“"”تيلصألاو _“مقعقتو

 ةنيارلل اُم وأ اکر ٦ ةعاحلا لحک بک اولاو س ع ورألاو س حییصف هديدح يأ ناسللا قلطو ىخس

 ايسرلاو للا س حل (ن ( ن ) ٌقربلا فزو ةدكوتو نارد يف يثم اذا ( ض ) کو نم هزنتلا وأ

 سيقلا ؤرما لاق ةبيطلا ميرلا

 ° رقترقلا ايوب تماج ابتلا ميسن امهم كسلا عرضت اقماق اذإ

 ترشتو لم مالمو «؟90ءرشَتم ام » لاقي ةرثكلل دش هع هوحنو بوثلا ردو -2"”يدنللو -
 يرقحبلا لاق ًامتابن الب يأ ارش نسحأ امو تتبتأف ميرا اهتلمأ ( ن ن) ٌضرألا

 680 رفا ضايرلا يشن نم ةلاع امو رك عييرلا َسيلت رت ملأ
 « هطقاسمو ثيغلا مقاوم اومجتنا » لاقي هطقاسم رطقلا عقاومو ءالا کسا ةضورلا تمقوأو

 ا حرسدلا () م حرصلا (4) لج جرصلا (خ) ا حرصلا )١( نالا 0١
 ۹۸ يرتحاا () و نآرقلا (۸)  +ملج حرصلا (۷) ٠ تالا )١(



 _ نورعملاو ةمباسلا ةديصقلا

 يتلاب ضرألا قرشم ةنم راف دقل (10)

 مرحف هنود شيع "لك الأ 9
 0 هيلا قوش انب نإو (85)

 نم يلب اکو (36)

 ادم انا فَلا اا سف 6890

 ةقيخ نْيَقاريلا ضرأ تَرْشَأ دقو (18)

 اهّلهأو دايقلا ٌنيِطْسَلْف تطعأو (39)
 اهدحو وظللا ٌةروصقللا ًةلْمَرلا امو )۷١(

 هدحو كوعدي هللا ديبُع نبا امو (إ/١)

 الا لك" سانلا لب (/0
 (سا س تر اثم (اتلاز

 هيغ كوعدي س

 اهيف ناك يتلا برغلا نم قرشلا بناجلا يف اهنأل صم ضرألا قرشمب دارأ ( ىنعلا) « ۳و »

 مم تزاف دق وقي رصم ىلا هباهذ لبق ًالوأ رهوج

 عمذأ ۽ ضرألا برغم نم امل ضيفت

 مّيضف هدب ميرح لکو
 عدمت اندابكحأ اهلا دانت

 عم نيدلاو دما ر ون يف انل

 ٌعَرْسأ ظحألاب ءاعإلا نم هيلا
 ٌملَطَت كيلإ ايغدلاو نيدلق
 تلت مالسلا راد امل داكت

 حق ةيئاج ام یب لف
 ُمَرْفَم كنع اه ام ضرأ لَو

 ٌعَرََم سوقلا يف سيل نأ ىأر ةادغ

 مّضخميو لي الإ ةَحأ الف

 راو . "برغل اه يكبت يتلا ةسناب رهوج لجأ نم

 ةوشنا هيلا عدصت (بيرغاا ) AV دخلا sg و و و ۷ و دم و

 لوقتو رولا انرعشتساو يري را لوق هتمو بلقلا يف هيلا دا راعشتسالاو شاو
 دسجلاب بايثلا نمرامشلا قوزاكه ب قرا يلق مها رمشاو . كبلق راميت ةلمجا يأ هللا ةيشخ "رمل

 هبا اعر مهسلاب عّرَتو س ؟؟ داو س بالا هب ام لح ةليقلاو - كلذك اجرا رمشأو

 ىثعألاو بي وذ يبأ لوق هنمو عزنا هي عون ر مهسلا امس

 هلا ىوهف اهترف 29 ىرف

 نشا وجو
 "رعشتسا لجرال

 او هب هأمر اس ديصلل عزتناو

 60 ملا هیت رط ناف 7 مس

 “> ياقا نيي هب تلاغ طح ذوشلا نم شيرلل حریم اکو بف
Ye يريرلا 200  المرح 0) () ىمعألا (م) ناسالا (غ) ¥ جملا Nee 

¥ 

 عادصلا نم شن



Aنورسملاو ةميألا ةديصقلا  

 علی 4 يآ ساتلا ؛لكو كيلإ ةقافو ًارقف ضرألا لهأب نإ 0/6
 عير تنأ ام ٌرادقملاو يأّرلا نم حِضوُم تنأ ام ناعربلا اما الإ 0

 ملا

 ميم تنأ يذلا يف لاف نعأب ةلحر نأ طاطلقلا ىلإ تلحر (۷ه)
 حي ناسارخ ىصقأ ىلا قيرط هلهأل حال سيلا تثتح اًملو (9/5)

5 6) 

 مقلم سدت يف ىلا نوم  تتدغ دقو عيرلا سالا َلبقتسا اذا (۷۷)
 او توب يو م نسي دك يا بلا

 بب رق وه » لاق و ©“ ةعرنم فمضأ اأ لمل هللاو » هتمو يأرلا مزع و اهرسكو ملا حت ةع زمو

 مام وبأ لاقو . ةمهلا ديب نکی م اذإ « ةعرنم ا

 غرم سوقلايفو كيدست مهلا فو ةوق شطبلا ينو يلام كاتلظأ

 هدنع ققحت نيح يآ « خلا ةاذع » هلوقو هللا ريع نبال ةمالقلل يف رع. منَق خج جار . حضاو ( ىنملا)

 سدقملا تيب اهنيَصَق رم رقيحان نم ماشلا روك ر خآ يه نيطْمسلفو كاتضادمو كتمواقم ىلع هل ةوق ال هنأ

 ««)اهريغو ٌةَرَغو ةلمَرو نالَفسَع اهندم روهشم نمو

 رظ ليقو فوخ عمالإ نوكي.ال اتنا َ اعرشم 25 ّمْطْهَأَو َحَمَه ( بيرغلا ) نيف ر

 عرسأ ليقو هّسأر ̂ بتوصو هقنع لَم ريعبلا حطهأو «“ عادلا 5 نيم م » لات وق هنمو دو عوصخب

 ثلاثلا تيبلاو او يف “رد دقو ردقلا ىنعع يباتلا تيل اا يف ٌرادقماو خضاو ( ىنملل) *' ” عمزاو هريس يف

 يأ هيلع يجن وأ هعينم يذلا رمألا يف كرابم لأب ”ةكرابم ةلحر طاطا ىلإ تلحر يأ حودملل باعد هيف

 a رو عر وجاك » لات لوق نمو هآرشتنم مالو كرا دم يجب أ» موق نم اذهو هيلع مزعت

 ططاطسف ةعماج ةئيدم لكل يقو قدارسلا نود رفسلا يف رت رمش و نبأ نم ”برض لصألا يف مصلاب طاطسُعلاو

 تيبلا يف دارلا وه وه اذهو *طاطسشفلا صاملا نب ورع اهانب يتلا ةيدقلا رصم ةنيدمل ليق هنمو

 جا

 (ىنسملا ) "0 او هيلع هّضح يأ م هثحتساو هثتحاو هو رمألا ىلع هّنح (بيرغلا) هالكد»

 دالي يهو .ناسارخ ىصقأ ىلا لب طقف رصم ىلا ال حضراو قي رط هلهأل رل ريسلا ىلع شيلا تلح الو
 رصم تحتف اک ةمساش دالب حوتف وجري . دنا يلي امم اهدودح رخآآو قارعلا يلي امم اهدودح لوأ ةعساو

 قيقر نم <برض سدنسااو - ضرألا نم حفتر ام ىهو ةثلثم ةوبر معج لا ( بيرغلا ) هبام»

 م نادلبلا مجمع (4) 6 ثلاثلا لصملا س + ةر س رصم حتف ) ةمدقملا (+) 37 مات ويا 5-5 تالا (5)

 چ حرصلا (4) چچ ںادللا مجسم (م) هيج نآرقلا (۷) لج حرفلا (5) كش نآرفلا (ه)



 E نورسملاو ةجاسلا ةديصقلا

(VN)عَ لتا ٌرخصلا تح ميان تَّرَجَقف دالبلا نزا َلَسْخَأ دقو  
 عزو قست ناربظلا ةَسدقُم كلاس نأ يتلا قارُطلا تحبصأو )۹(

 قر سيل اَهنأ الإ يلا ني ٠ اتارخ ضايرلا اهيف تط ذقو )۸٠(
 حشو ال اهراوثأ نم "يبارَز :تّستكاو رصتلاب ٌريطلا اهيف َدَرَعَو )4١(

 ( اهريع ) عفرت ( ل ) ( فلا )

 سدنس نم ًارضخ ًابايث نوسبليو » نكات هلوق هنمو « برعم ري رح نم قرا وه » تايلكلا ينو جابي ڌلا
 اهو جابيدلا ظيلغ هنا قربتسالا ريسفت يقو هٌعيفرو جايتلا يقر , هنا سدنسلا يف نورّسشملا ل لاق « قربتساو

 یطفتو هب لمتشا هب مقتلاو بواب ٌلجرلا حقلتو س ناب رعم

«VADىح يد الضخ (س) هيلا لضخو ْتَلِْضَحَف 2 دالا راطمألا ِتَلَصْخَأ ( بيرفلا )  

 نم ترحقناف » زب زعلا لي زاتلايفو قّشلا هلصأ رجلاو ةغلابملل دش هرج لثم ءاملا رّجْفو - لتباو هادن ششرت

 EE رثکب بَصْخَأو a اعر (س) ع رمو ةعارم (ك) ىداول لاو ناكل عمو س 2 رع ةع اتنا

 لثملا ىلع رينا ريثك يأ بانجاا مي رم لجرو ُبيصخلا عي رملاو اکا حتتلاب غ راو عرمأ كلذكو

 اهر وهلظ يتلا ءانعفا ءانلث ءاع ولا ىنمع سوداقلا نم ناك نإ « نارهظلا ةسّدقم » هلوق ( بيرغلا) «»

 يف هب رّهطتي يذلا تسطلا يأ ٌلْطَّسلا وهو ةكرحم ْسَدَقلا هانعم يقو يناربع ظفل سوداقلاو سداوقلاب ةّيقسم

 - « عبرتو يتست » هلوقل مضوملا اذهب قيلأ لوألا ىنمملا نكلو روهظلا ةرهطم هانمف سْدقلا نم ناك نإ و اا

 ”ةعوب رم يجف ضرألا كلذكو عي راب اورطم الوهجم ُموقلا حب رو

A‘ٍكينارد عججلاو ريمبلا راو هبةبسإو بوث وأ طاب نم اخ هل ام كينرّدلاو ءاوترُدلا «بيرغلا)  

 ريع فصي ةمرلا يذ لوقف اک ةرورض فام بالوقف ١ هايلا تفذح اغاو «كينا ردلاو يارا هراديف» ل ا

 “2فتاردلا ِبذُه لاثما هلكانم تعبأ نيناثملا * مخض یرقلا تبع

 ةشقتم اط قرطلا يف ضار ا تطسب دقو (ىنعملا) عاقرلاب هحلصأو هقرخ ملأ بولا عقرو --« 2ي شولاو -

 ىّشوملا يرقبعلاب تابتلا هبشي ام ًاريثكو غ (قل) ةخسف ريغ يفو ةفورعملا طسبلا نوكت اك ةعوقرم ريغ اهمأ الا
 © حلا يرقبملا يشوک تاب هداهو نبري كادكدب ثيغو ديبل لوقك

 نركتف حت ير دحاولا . هيلع ساو طب ام لکل یقو ر راف ارز (بيرغلا) همح»
 يبارزلا ليلخلا لاقو ةرضخ هيفو هرّملا وأ «رفصا ام تبنلا نم يبارزلاو « ؟* 7 ةثوثبم يبارزو » زيزعلا ليزنتلا يقو

 يي حرصلا (0) تاللا (4) ٠٠٤ ليلملا ءاهش (+) بكج نآرفلا () ٠ ج نآرعلا (0)
 4چ نآرفلا (4)  سوماقلا (4)  حاحسلا (۷) ديل (د)



 نورسملاو ةعباسلا ةديسقلا °

 فاو فيصلا دا ف هنآ هللا كب اهاورف اهاتس (۸۲)

 خیل يزربملا كاذ كتاب ّنَم ليق دقو ثرعِم :تلهج امو (86)
(AOعل راو كارلا امل ساف 7 اف سالا نود َكْنأَو  

 ر لبتلا ىوس ةلين_ مءاج دقف اهمولح اجر رصم يف كي إف (84)
 عر ١ لاد < ر

 سويف يز نكل ملف ةسب ريب ال م مو ۸0۷
(ww) 

 اوعرمأف ميتع للا مالظ تفتك مراد رقع يف ثينلا تططح دقولو (۸۷)
 (ط) مراد رق يف (ب) ( لك ) راعي ( نط ) رومي وأ ( فلا )

 « خلا سفانطلا يه » يجزي نلا لاقو . قارملاب ةنيدم يهو ةريلا يف هعونصملا يأ ةقيقرلا هي ريما ع وطقلا

 يف لحي رصنملاو ماهسإلا ىلع ديلاب لزغلا ادب نأ وه وأ هفت دعب هلل َنطقلا عْشوو هملعأ بوثلا َه شوو -

 جنت مل اهنأ الإ اهراهزأ نم بالم ضاي را يأ يه تستكأو رصنلاب ٌرويطلا امف ْتَّشَعَو ( ىنعملا ) ةبصقلا
 رتفورعملا قرافلاو سفانطلاو طّسشلاك

eA»يف يأ ةعاس ذم يأ « انآ انك لاق » لاقي فرظلا ىلع ؛بوصنم « انآ » هلوق ( بارعالا )  
 ( بيرغلا ) « راهنلا فنأ يق راس » نولوقي هلآ يش لك نو هتيم الا ةفئآو اتم برقي تقو لأ

 ىئوتزا كلذكو عيشو برش ایر (س) نبللاو ءاملا نم يورو ناشطعلا لض وهو نار لج هاورأو اور
 يأ لبالا داير ناكم لصألا يف وهو فيصلا مايأ هيف سانلا لري يذلا عضوملا ملا حتنب فيصلا دارو ل

 رشح ًامضوم يأ ٣رط قلنا رشح دارمو سق ثيدح يفو جرا دارم كلذكو ةربدمو ةلبقم ىلا يف اهفالتخا
 يذلا مويلا وهف وهف ميلا تمض ناو ءيش بلط يف ءاجو بهذو راد اذا ( ن ) نالق دار نم ل لضم وهو قلما هيف

 عيب رلا مايأ هيف سانلا لرني يذلا لزتملا وهو دحاو ىنممي مب رملاو عبترملاو عب رتملاو - قلخلا هيف رشحي نأ داري
 رصم رهوج حف دعب ةبيط نوكت مساوملا عيمج نأ ىلإ « خلا منغ » هلوعي راشأ ( ىنملا)

 هتمو َحَرْسُأ ًاعارهإ هيلا َعرْهَأو س ©"  غديسلاو - 2 يلا ( بيرغلا ) همم ومع و مجد

 مصعب ناك قوسلا ةدش لصألا يف عارهالا نأل هيلا نوقاسي يأ « “هيلا نوع هموق ةءاجو » ىلامت هلوق

 رصم لأ لوقتك مل موقع اجر « اهمواح اجر » هلوقب دارلاو حضاو ( ىنملا ) اسب محي
 غو س ٍدحاو یتمم هاي ةزمطلا لادباب هنو هّممأتو هّمأو هّمأو هدصق ي همم (بيرغلا) ۸۷ و محد

 ليئثط لاق هتابيأ نسحأ ةديصقلا رقعو « “ *ماشلا مالسالا راح تع » هنمو اهلصأو اهلعسو رادلا

 بكج ةياهنلا م) إل نارا (4) دك حرصلا () يك حرصلا (9) ٠۷۷ يريرملا 0)



 نورسملاو ةعباسلا ةديصقلا

 هلإ ءاتلا كلذ نم مهتوادو (8)

 يدتيو روج نم مهنع تفكفكو (۸۹)
 اتع اياطملا فيك األ اذإ (۹۰)

 ي ت وف خر ا لا

4 

 . ر ٤ ر

 7 اردق ديشخإلا نرم زعا هلم ر عش نم ديشخإلا ماسنأو )64٩

 عرق فيك هتعراق نم رصْبِيو هريصم فيك كاوان نم ”لميس (99)

 قلمي قطنلا ىلع ْمِدْقُي مل تلق ناو ديس فيسلا ىلع مركب مل تلص اذا (4)
 م 5 7 . عام . 2

 ٌمِقَمَتْلاو تولا ضخ كيفمُمو هلهأو نامزاو يايا كيقت (95)
 حلوم كلمل يمّسلاب ورنا تنأو هسفنل ىي سائلا يف ئرنا لكف (96) - - ما. . امو < e ا

 ( حك س قل) مهقوف ( لا )
 200 دت لاما نم احابشأ كلو  انراد رقع نم باسحالا ُبعذت الف

 و الأ ( ض )و ال » نع فرع يدنع « راني ال د هأوق ( ىنملل ) طحقلا لملاو - " ع رمو س

 لا نولوقي و قزرو ريخم عمهمفتو ر رطمو بصخب مهباصأ اذإ ةرايغ ری مراغو هللا ملل راغ موق نم « (ن)

 هاي مهبلي يكروخمب مهيصي ال نم م مدصقو لوقي هَ الف ناف راغو هب اغا يأ « تی

 نأل عاقيالا ىنمج ةراغإلا ن نم « ريفي ال » هلوق نا لوقي نأ دحأل سيلو . هیس و هریخ يف ديزي لب كلذ دع

 يف اك مراد رمق ينال « مراد رقع يف » باوصلاو حضاو يناثلا تيبلا

 ةّيجلا نم فنأ هانمف رالف نم هيلع يهو نالف نم هنأرما لع ةريخ راقي و لجرلا راغ مو اأو ةعوبطلا خلا

 لات ىرَغو روی يهو رويغو ناريغ وهف كلذك يهو اهب هقح يف ريغلا ةكرش هركو

 تشك نیل » ىلاعت لوق هنمو بانس ”يّضلاب و ركاب زج را (بيرغلا ) اوو ور
 ۾« “اف رج ونا رج ر “اا اع

 ت رغو انزع

 یتعمو هدع « ةمعلب » لاق رعاشلا

 ا جاو » ىلاعت لوق هنمو ناثوألا ةدابعو ك'رشلا ًاضيأ وهو « ى نم

 هَْهَد هنع هفكفكو  هلصأ نم هعرتنا ءيثلا عف نم هنع فكر ألا نع ملقأو ىجا ءيثلا حلقا
 يتلاو ىطسولا عبصالا نيب مامز وهو للا لاب مسشلاو - مثلا كأ لصأو هنع فكك ةمنمو هَفرَصو

 جنط نب دمع ركب وبأ وه ديشخالاو حضاو ( ىنملا ) هنم ليلق يأ هنم عسش ث هلو "”عسشلا نم ىندأ لاقي اهلت
 هبقل هللاب يضارلا نأ مث ۳۲۹ ةنسرصم ةيالو هلل رهاقلا يسابعلا ةغيللتا هالو يذلا وهو ةاغرف كولم دالوأ نم

 اكلم ناكر كولملا كلم يب رعلاب هريسفتو مهدالوأ نم وهو ةناغرف كولم بقل هنأل كلذب هبقل ااو ديشخالاب

 ي ديشخالا روفاك ةاتسأ وحو ظقيتلا ريثكر يي دتلا نسح ًامزاح

A Eg ADِنْيَيِوَمْلا نم دحاو “لکن أل ؛ ٌضوهنلا وهو ء ا داما ارا (بيرغلا)  

 اج ذاكتح نبا (۷) مچ دئارفلا (1) يك نآرقلا (0) چ نآرقلا (4) ناسألا () ع حرمملا (؟) ؟؟ليفط )١(



  نورعملاو ةعباسلا ةديصقلا ۳

 فد
2 

 عدوا يتلا َكاَدِف اليمف ةحاَر كللا بقع 5 ۲ کن تیت (هحز

 مور كيلع انفو نانع الإ ةفاللا بلق ىلع قفْعَأف (91)

 ماي هايد ماَيأ يف كريو ال ةفاللا ابغأ تلتحت (54)
 ٌكسوأ كمل ضف مأ ةد ينلا ف كردصأ يردأ ام تاوف (99)

 یتا نوكي نأ اإ حصنلا امو ال ملا مامإلا تحصن )٠٠١(

 منتو يطع قازرألا "كدي يقو ا دس هللا نيمأ تنأف )0١9

 متو كوالا ىرسك_ الو تقلب يتلا ةبترلا ٌردنكسإلا غلب امو 0٠١6

 عرض كردق تحت اهيف ٌسمشلا ىر يتلا ةورذلا ىلإ الملا نم توم )©٠١(
 لطم تاومسلا كالفأ فلخ لهو ةياغ كل اهدمب ام ةياغ ىلإ )# 0٠١
 عسسمطم كقال يف داول الو بهذم كفْلَخ سيل ينب نأ ىلإ )6 0٠١

 ( اهريع ) دجلا ( ىا ) ( فلا ١

 2 مهضعب براض لاطبألا عراقو  هدعاي هاوانو دمي اذإ يوني ىون نم نوكي نأ زوجي و هبحاص ىلإ هوني
 u e ألا ےگ اس
 مصاع نب سيق لاق غيلبلا ببيطحلا عقصملاو  اصملاب هسأر عرق لاقي

 و تر

 نمسا ةمقاصم هوجولا ضيب انلئا# موقي نيح ءابطخ

Tg TSN RAYANاولكأ وقار ( بيرغلا ) ةلءهو لولا  

 (ف) ناکا يف شالا كارو « بیو ر اد انس ةلسرأ » زيزملا لي رغتلا يفو دَعَر يف اؤاش ام

 اونلخت نيذلا وأ هسفن_ع دولا جيرتسملاب دارأو حضاو ( ىنعلا ) َقَمَسو بصخ يف تءاش ام تب رنو تلكأ

 ملا ةفيلخلا ةفالخلا بلقب دارأو ركسملا اوعّدوو همم

 چ نآرقلا 22 دوو ةساجلا )١(



 t1 نورسملاو ةتماثلا ةديصقلا

 يسلدنألا يلع نب رفمج حدي لاقو
 لا )

 عد يد نم لٿاج يعمد رف مآ هل ٌريطتسي قربا تقرأ )١(

 عزملاف نيري نابتك مّضِإ ىلع  اننودو يرسي بكرلا ليل كرك (؟)
 ( اهريع ) لئاح ( هس ) لما ( جلا س ىتل ) ( فلا )

 حبصلا وهو ههوض قفألا فرشتا حفلا راطتساو ءامسلا قفأ يف رشق نا قربلا راطتسا ( بيرغلا) « » ١

 هتغبص يأ رفصمتف بوثلا ترفصعو -- ناحربسلا بّتدب اب كب يذلا ْقدتسملا وهو ليطتسملا فالخ قد

 قفأ يف هءوض رشتي قا ىلإ ًارظان موت الب ليللا تيضق (ىنعلل) ؟"”عوكراو - غيصلا نم ترو ا

 قربلا ىلإ ًارظان ؟رهاس تب يأ رحأ راصف ينيع يف لاج يذلا يمدب يعمد جزتما ىتح ًاديدش تيكب و ءامسلا

 يريصوبلا لوقك مهالكيف ريثك ىنملل اذهو رجأ هلع عمدلا عم ينيع نم ُمدلا جرخ ىتح اك
 ٩دب ل لم نم ىرج اعد < تچ م ۳ يذب ےناریج رک ذت نمأ

 يفو اذك ل أ نأ يردص يف لوجي هنمو اييف ترقتسم روغ فاط اذإ البلا يف لاج نم « لئاج » هلوقو
 صحو يأ لوعمء « يعمد » و لعافلل تن « لئاج »و هلعاف « عدد » و لعف « رقص » هلوق تيبلا

 اذإ مدلا نأل رّمتت اذإ لاح نم ةلمبملا ءاحلاب « لئاح » باوّصلا نوكي نأ نكميو يمد يد نم لئاج عدد

 « لئاح كنو حبصلل ىلا لاقو » يرعملا لوق هنمو هنوف مسجلا نم جرخ

«YD»اظن «يرسي» يف ريمضلا ريك ذو بکرا نم لالا مضوم يف « يرس » هلو ( بارعالا )  

 لصألا قالخ ىلع مج ليقو طهرو تك ج مسا لبالا نك ر بختك کا ( بيرغلا) عج مسا ىلإ

 هيلعو يداولا فطمنم رسكلاب غارجلاو س 7 بيتك مج نايثكلآو ب لی ليخلا نوكي دقو بو بحاصک
 ٌصضرافلا نبا لاق يرهوجلا رصتقا

 “يڪاولو يعاولو ايف ًاملو ادب الو بع نع _عارجلاب يعرج امو
 مَا ىلع هيداو فطمنمو نيربي لآل انمامأو ةلفاقلا ترس دليل كرك لوقي ةتبيبح بطاخي ( ىنملا)

 2 هب رضو ةماعلا نيب ”لبج وه ليقو ةنيدملا هيف يذلا يداولا وهو هماهت لابجي راو مسا ةزمهطلا رسكب ين او

 جل نادلبلا ميسم )١( چ صراملا نبا (4) كي جرصلا (۴) ةدربلا ةديصق () دج حرصلا (0)



E4نورسعمعلاو ةئماثلا ةديصفلا  

 عند احل يآ اوج تالغا اذإ ةكلا ةمامت تجاه ام هلو (؟) ا وک ر

 ف اب لقتساو عرف ضقحف  اهدادج بايث يف البدع تعاد ( )
 «© £ س ر ٤ ٠

 مس مأ ركارألا نم ىلع وذم الترم اينح تب ْذإ رذأ مو (9)
 عفش “أ هب رو كلف امل ةمادم اهخيطلمل اب يللخ )٩(
 وتلا نارچ لاق اهنرف لیقو ماج ا رگ د ليرنهلا ( بيرغلا) « ٤و٣ »

 رم د رقي بيش يغبلا نم اهطسو لجرلا ٍ لطا ليسا ناك

 وهو ةعفرو لح ءيشلا لقتساو عقترا هناريط يف رئاطلا لقتساو "تقر يأ ةليدع لد ٌمامحلا ن تدعو

 هتک ذت اهر د وأ اهحرف مالا كلت تدقق ال ( ىنلا ) یدمتی الو ىأمتي .يش لكل أ يهو هللا نم

 مث مهضعب لاق . اهيلع ًةمقاو تناك بنأل كلذو رخآ عفتواو ةكيألا عورف نم عرف اهب ضفخلاف هدو
 الإ ةمامح نم سيل هنا نولوقيف ًاتطعو ةَمْيَص تاف م ع حوف دهع ىلع ناک ترف هنا ليدهلا يف بارعالا

 ةزجو يبأل وه ليقو بيصن لاق هيلع يبت يهو
 ٩ ی ناك امو ىذدوأ دقو لید  تركذت قوط تاذ يکبتا تلقف

 مهضعب لوقك اضم اصعب وعدت ماجا يعادت رك د يف هارعشلا رثكأ دقو

 “ماج نوصفلا نتف ىلع رعْدَت قماح ليده نم كقوش جاه ام
 داوسلا ىلا ًالئام اهنول نوك ىلا « اهدادح بايث يف » هلوقب راشأو ماحلا توص تيبلا اذه يق ليدملاو

 ةريثك الاجر امهنم ب و » هنمو يحرس كشثبأ لاقي هيأ كلذكو هرشن بطلا ثب ( بيرغلا) « هد
 رغثلاب ًاهيبشت اهقح اهيَقويو فورملا ع ئراقلا نّيبي نأ ةءارقلا يف ليترتلاو - ؟*”نينحلاو - «©*”ءاسنو
 وهو کر لت لا نم « ٩ كايت ن تارقلا لیتو » ىلاعت هلوق منمو تالا يوتسملا ديضنتلا نسل ا وهو لترلا

 ادل هب ودب هوو » لوقت ءانغلاكمب ةّتوص ادام نیتی وأ اي دشْنأ لجرلا ادشو -- يلا قسانت نسخ

 » ٌءادُحلا هب و و

 رجلا ةمادملاو - حوبصلا برش نالف حبطصاو -- ظقيتسا ( ن ) همو نم بح (بيرغلا) « » ١
 اهيلع وفطت يتلا بابَحلاو ثكودم هلال كلفب سأكلا يف رخلا حطس هش ( ىنملا ) ةريثك هوجو هقاقتشا يفو

 ةدّدعتم ربظت يتلا مجنألاب اهولمت يأ

 الك نآرفلا (1) ¥4 حرصلا (ه) 4 نآرفلا (4) تالا (+) تالا (*) حاسملا (0)



 عام نورعسلاو ةئماثلا ةديصقلا
 پا فلا

 مثقلاو نالا يف نومستلا هلبق الخ اما هيف ضف ماع هيل (۷)

 عد هقوف نم سأبلا يگ ڙارب اار نختملا يف دايزألا تَدْبَأ اذإ (۸)
tg? 

 علب هب هيجي “عذب رظنم املا منع جرس يهو اهيلع ودفأتس )٩(
 ( ىك قل) يج (ج) (ط ا ساس بز اهلازي (ب) (جك) اهنع (فلا)

 *تبهذو قب اذا لت ىل اذكر هشلا نم يلين موق نم هريغو نيا ةّيقب ُهّكَّتلا (بيرغلا) «* »

 ءيشلا ىلع هب ب مدي يذلا نيلعلا ركل ماطاو -- هنم مدت ام راتب يذلا هارخآ اهنأل هيفي يأ بابتثلا ةي
 (ىنملا) نانو مجلاو هل رفعي نأ الإ دمتي ال ظا دوقارلا دلو ٠كم ةماتخ » ىلاعت هلوق هنمو

 دق ةيدق يه يأ ةنس نوعستو مسن ةنسلا هذه لبق "تض تضم دقو اهن سأر نع اهثيط هيف حفر ماع ةيقب يه
 خلا لرب نم اا » خسنلا ضعب يقو . اهمدقأ روخلا لضفأو قنس ةئام وحن ّندلا ين يهو اهيلع * تضم

 بصي يتلا ٌءافصلا ُلّدْيملاو . اهاّمص اضيأ اهرب و . متطلاب لا ثلا عضوملا كلذ ساو اهءانإ ب اذا (ن) اهتريغو
 هنمو رجلا ةمادق فصو يف ءارعشلا ضي غلاب دقو قشلا وهو لربلا نم بارشلا اهب

 ٩ باو بأ نع ىرسك ةريخذ تناك مرإ نم الع ارو فالس

 رهاز فكلا الع دق ساك نع ىلع امعءانس ءاضأ الامل تلق

 ركاب خللا هللا كالا تلاقق ةَجح كل م رخ اي انن يأ

 ؟©رماع نب ورمل ًامايأ ”تكحردأو البلا اهب لح َنيح دوك تدهش

 ليسلا َلمتْحاَف » زيزعلا ليزتتلا يفو ةوغرلا نم هريغو هاما لمي ام ةكترحت ُدَبَرلا ( بيرغلا ) « ۸ »
 موثلك نب ورع لوقكمخضلا ّحَدَقلا نْحّصلاو - « ايار ادب ز

 “ع ردنألا رو يقي الو  انيحبطاف كنحصب يبه الا

 لاتقل زور انف وحي ودعم لطب اهتأكاهانيأر محضلا حّدقلا يف ريثككا دب زلا ترَهطا اا ( ىنملا )

 عدتبلا ءايشألا نم ٌعذببلاو = متا ليقو نيوخألا مد مدنملاو - © إلا (بيرغلا) « هد

 مدك ءارج يهو اهبرشل ةركبأ به ذأ ( ىملا) لام لحال ترا حبو ءيت ځینو ۵ لم دل يذل

 هب ىي يأ ةّيحتلا نم « هب يي » خسنلا ضعب يفو بيج قاس هب ينأي بسس بيج ”رظنم اه مقبلاكو أ ني وخألا

 يدب ”براش

 چ نآرفلا (4) <۸۹ ساوتوبأ (م)ا ۰ نتسملا نبا ) ۳ نارا 0١
 مچ ح رصلا (ه) + أع تاقلعملا 62



 نورسعملاو ةئماثلا ةديصقلا فلا

 م ريم ع

 عن ىجو هنصغ سيطر ”بايش :هيطلاو لاَ يوه 7 مخشأو )٠١(

 عد يل ةضيرعلا ضرألايف قاط الو يلطم هجو ىََبَد ام يلايلا ممل )١١(

 هيثم اهءاجَْأ تيب هنم َلْغَوَش امل رج ديلا ينم فرمتو (۱۳)
 (فلا)

 مذ هرشر نم قربا ىئجبدلا ردبک جاو قدارشلا بوجع ضیأو (19)
 بر

 اعبتلاو فلست نذللا حيشولا ثيم ادم كقار لاطبألا س رح اذا 08)

 (؟7 عامر يد ( فلا )

 هعزن اذا « راذيلا سرفلا ملح » نم هلصأو ءدهع ضقت همن نع ةقيرلا علخ (بيرغلا) »٠١«
 نمو هللا نم ُفاخي الو يملابي الو ءاشي ام ”لوقي و لمعي يأ « راذيلا حيلخ نالف » نولوقي هسأر اك ار هحرطو
 ©"9”منيلاو  اًضغ غ ماد ام رثلا نم ند ام ىنجلاو -- اهسأر ىلع اهل نسر ال يتلا ةبادلاك سالا ةمالم

 قصو - ءيش لكس بلاو ملقأ ١ أ وجدو اوجد ليلا اجد (بييرغلا) "”ىلايللا رمعل ! (بارعالا) هاد

 ديلا طسب عقلا“ صو اصل هيف هوركما نم دبي لو هثقاط 'تفمض يأ أ ًاَعْرَد هب قاضو هعارذو هر رمألا
 س رملا ضرألاو -- هلت لق هيلا يدي ”تددم دير كن أكف

 كلذكو ايف بف بهذ ضرألا يف نونو - 9 قرفعاو - ءاديب عمج ديبلا ( بيرغلا ) «3؟»

 ٌةحات اروصقم وهو اجر عج هاجتألاَو - رحشل رحشلاب كلذ مخ دقو هب ىراوتو هيقلخد ء يلا يف َلَغَوو ملعلا يف

 عمسلاو « هاجر لع ملا » زيزملا ليزغتلا يفو .تاوصءو ًاصعك ن اوجَر ةتينثتو ءيش ر هلك

 ارش طبأت لاق ةت نألاو عيضلا نم بئذلا دلو وهو بكرم بس نيسلا سكي

 00 یف وزغي اذاو ضر ىوحأأ يملا يف لم
 نم هبف لل امم هسفن لعج ٠ نر لع قي یا اركي تف 'تاولفلا يفرعتو ( ىنعلا)

 نيكرولا فيلا وهو لزألا خس نم مما یورو »“ ” مق نم ممتا » » للا يقو ةبيجملا فاصوألا

 ضارعألا نم ضرب تومي لب ن نا بح توها اوا اقسألا فر ال یک و هل ةمزال ةفصلا هذهو

 رعاشلا لاق ريطلا نم ع َرسأ هنأل عيسلا و ود مک ه ودع ءيش ناويلا يف سيلو

 640 مع نم مه _عابلا ليوط را 03 جتا فرطلا ديدح هارت
 اعاد نيثالث وأ نيرشع ىلع ديزت هتابثو نإ ليق

 يش وأ لبح ذأ وع نم ءيش لك نم ُنيبللا حتفلاب ُنادلاو - ليش ولا (تیرشلا و
 34 نارا (م) ا حرصلا () جڳ حملا () چ حرصلا () ا حرفا

 E حرسلا ()  حاحملا (4) ميپ دئارفلا (؟) 56 ةساجلا (5)



 2 ثورععلاو ةتماثلا ةديصقلا

 يا فلا) هَ اما - .٠

 عد وارق ىلع هينتب ىطمت اأ راجتلا يف مع لکو )١5(
 س )

 ملط هل “يخسالا ناك نمل بكت ميشا يراب لك ىلا (05)
 ل چ د

 ةأرعاو مغلاب ذأ حامرو نل جرو ةّرهلا ةنبل ةندل ةانقو ( ك ) نذل دقو دو نال مجلاو نذل ننألاو
 لوقي بحتحمو ةبوجح كلم موق نم قدارسلا بوحع ( ىنمملا ) 292كْيَئلاو  ”قبعان بابشلا اير ةد

 ةقالط نم قربلا ٌديفتسي جدلا ودب هن اک مراكملا حضاو مرک م اسيا يف سانلا نع بوجع ديس برو

 ٌماهسلاو ٌحامرلا وت ت ةميظع ةكرمم«نع ٌنامجشلا”لاطبألا صكت نيح همادقإب كيج قي ربلاو رولا ههجو

 هيلع لدي اک حوجرلاو رخال اهانمم ةلكن ع فتوح « سر » هلوق نأ لغو ٠ ريعرلاو نمطلا ة ةراكببس ایف

 ور ین ر نيتك تصر فق نم باع« نر هارت نكي كك یش » لوق
 “قامت اهل نكي مل يأ عورتلا ةرثك نم "تتمص وأ برملا يف اهلهأ راقول "ت اهل مْ ال هاسرخ ةبيتكو

Mg enهلقعو هری “ي ريخ يآ م لجرو رتانبلاو لاجرلا نرم لي وطاا سلا (بر)  

 سأش نب رمح لوقک
 رسا یکتا اذ نوجا ةبحأ يناف رحضاو ريغ نكي نإ ةرارع ناف

 يثلا يف هيدي دمو رتخبتو ددم لجرلا ىلعتو ةنلاطو دعما ہریغو ٌراهنلا ىلطتو -- موقلا يمص ًاضيأ ميس لاو

 يف كتبا » لام هلوق هنمو وخلا قاس ځم لاو -- ضقلا نم تيقنو نظا نم تبت لثم وهو

 ( ىنمملا ) "كتتلاو  هحلصأو هتحت اذا ةومااو ملقلاو مهسلا رب نم يرابلاو س « ا رعود

 سرق فصو يف سيقلا رما لاق ملو بصح نم لامشو نيجي نع بلّصلا اننتكم رهطظلا انتمو هرهظ يِنتَم هينتجم دارأ

 0 لظنح ةبالص وأ سور ادم یتا اذا هنم نينتلا ىلع ناك

 ثيحب و يأ قباسلا تيبلا يف « خا جيشولا ثيحب » هلوق ىلع ةفوطمم « حا مع و » ىتاه نيا لوقو

 ةماقلا لوط صو دوصقللو هسأر ىلا ه .رهظ يبناج ىلع دم لخت قاس ناك ةماقلا لي ولع لطب لک د جوب

 ساش نب ورع لوق هنمو لخنلاب هتماق لوط يف يشي لحرلاو
 را هلو لین اللغ ر عاذج ىلع انْلَع ماق اذا هار راک

 يرتحبلا لوق اذه وحتو
 عب ي
 «0ءاجنلا يف ىَطَك اذا هوني ىح نيسلا “لق تأ م

 ىلع اهيقلي و حاهسلا يربي مار لكعم ةماقلا لي وط لطب لک دج ينعي قاما رک د هيف رشعسداسلا تيبلاو
 جل جرصلا (ه) جج نآرقلا (4) .١54 ةساجلا (مر نالا (؟) + حرسلا (ه)
 +4 يرتسبلا (4) ٤١ ىراسنألا ديز ىبأل ةنللا ىف رداونلا (۷) ٠١ تاقثملا 5)

(rv 



 نثورسملاو ةنماثلا ةديصفلا ةاه

 ( ہلا )
0 

 عدّصلا بئرالو ى وكلا تلج االف هقماقتتاو ًارفعج يداعألا كشت 0
 7 (پب) ر . ع 2

 ”علكلا ةلودلا ف رفكلا سيد ناكو ةنتف َرصْعَأ ضرألا يف اوت الو (۱۸)

 e 5 ا د e“ س

 مش هل ل ةفاملا ءارو راتو لسم سمشلا بذاج ٍرْجَع توم (19)

 ريغ 0 .٠ 58 رص 2*6 6

 ةعبسلا ا بهاوعم ضرأ ىلع تفكت اغا مهلع مارجأب ولام (۲۰)

 ( اهريغ ) بيير (م س غب س سو ) (ب) ( صب س مك ) بمش ( قل ) ريج ( فلا )

 (لكر امناو (نظ) (ح) (لك) رام (نط) (د) ( 2 ) صرألا قزاح ( قل ) سمعلا راح ( ج )

 هسا ئدزأ ساّوق بقل ةخسام ىلا ةب وسنم يهو ةّيخساملا ساوقألا عالضأك ا ساوقأ عالضأ ناكه كتم
 هتقان بفصو يف خامشلا لاق اًيخسام تبسي ساق لكو دزألا نب رضن ينب دحأ ثرحلا نب ةشيب

 ©0برثي ”يخسالا اهانَح ثطأ اسهعولُض ناک وردم سنع

e\v»رعاشلا لاق هحلصأ ءانإلاو ( ف ) َعْدّصلا ةبنأو ( بيرغلا )  
 رش و هئازآ اياجس * ره نيصرب يأثلاو عدصلا 1 با

 ادب مثرمأ َحَلَص الو ةيقاب مهاوكش لَ ال يأ مهيلع اعد هيف يناثلا غارصلا ( ىلا )

 ىلع یم ًاييدو ابد ( ض ) ضرألا ىلع ناويملا نم هريغو للا بد (بيرغلا) و ۸2
 ( ىنمملا ) ”رملاو اخ ًاتايرس ى'رسس يأ ناسنالاو ءانالاو مسجلا يف ”بارشلا بد اذه نمو هنيه

 "تقبل تبت ءانخ يف يشف يش ةلودلا يف رفكلآ عويع لثم مدهع ضقت ناكو مہتتف ةنمزآ يف ضرألا يف اوفط الو

 ربرغملاو قرشا ءارو هرايغ راثو هكلس» يف سشلا بلاغ هناكو دم ع رسا يف ةديسب“ ةفاسم ع ملظع شيب

 ضرألا يف زاج _ىظع شيب يأ « اكتسم ضرألا يف زاج » يهو باوصلا ىلا برقأ (ْب ڻ) ٌةءارق نأ يدنعو

 هلوقت يف رع اک قتلا هلعاف نال باوّصلا وه « راث » و نيقفافلا ءارو راث هرابغ نكلو ًاقيرط

 وم ضورلاو ضورلاهيفرشنو هرابغ يلدنلا ايب َراثو

 ديزي لاق همسج لقت يأ هّمارجا هيلع قلأو دسجلا وهو رسكلاب_م'رج عمج ٌمارجالا (بيرغلا) «20»
 َ يفقثلا كسلا نب

 “يوهنُم قيناا قلق نم همارجأب یوه اک تحط يالول نطوم کو
 كلذ قلأف ( ىنملا ) ٍنآدببلا يأ مرجلا 'مظع لجرو “ "مرج همرج نم ءڙج هلك ص هناك( اجالا حبو

 تبلقنا يأ "تاك هلصأ تنكت هلوقو . جسدا الع سا حارسا تبلقتا اغا م هلع ةميظملا هلقث شيا

 رعشلا ةرورضل مطا وتطقأ هيلو هكر و هفرص اذا ( ف ) «يشثا دك مهوق نم

 سما (5) حاحملا (ه) جج حرفلا O 34 حرا س نالا مر جالا 0(



 4£ نورسملاو ةنماثلا ةديصفلا

 ةّيَما 010 ءاتك (99)

 ےس مال أ ال م ًالبف (50)

 هو مع 5 ٤ .٠

 عف ةتيفثأ يزيل اهُجْوأ
 عر هل شطب ال مس هيف

 ما ص يس ٤

 کلا مدامإ مأ م رد مڪر ' بع يرمش تيل الأ (59)
 7 ۽ چد 1 0

 مسو مدانجأ مزع نع مهب قاطو هاب دْيعلا نطحلا نع اوقات (8)

 (م س جک س سپ س دک س قل ) ةيمأ نعر رصتلا قش بئاتك ( ب اس ساد ج ) ( بلا )
 (ط س سا س ج ) مظع عم ( ج ) (  چک ) مي يلابآ ال ( ب د

 مكي يأ فيسلاب مهلشي نالف “رو تلشناف اهشدرط الش ( ن) <لبالا تالش ( بيرغلا) »١««
 ديبع وبأ دشنأو "تلفجو تقارفت ليلا تترعذياو اوقترفت سانلا ترعذباو س مهدرطي و

 ا نأ فاخ يس ةباصع 2 اهنأك ”ت”رعذباو ًالالش "تراطف

 ايو رذقلا اتفنا موق ليلدب ا لص هنزوو قلا حلاو ردقلا هيلع عضوي رجم ا اةيفتألاو

 ةحيحصلا ةياورلا "لمل ( ىنمملا ) “"عفسا عج ٌمَْسلاو  يفآَنألا ىلع ابلمج يأ صقانلاو ءاقلا زومبع نم
 يع لوقي تيبلا تم بيغ حرش يف كل دیم يآ لوق اهد وب اک « ةّدما "تآرعذباف تش بن ءاتك »

 قمادنلاو للا نم يناثالك دوس مهطوجو تراصو ببسلا كلذل ةّيما ينب لمت قرف *تادرط بناتك

 نم ير اذا بيصي ال يذلا شئاطلاو همي ملو هنع راج فّدَهلا نع مهلا شاط ( بيرغلا) «*؟»

 « مهيأل ابأ ال » هلوقو مهيلع ءاعد « مهيلع » هلوق ( ىنعملا ) ؟9عزنلاو  ةّيِلئاو قزنلا وهو شيطلا

 لطخألا لوق نم
 ميبأل بأ أ ال ين'وُحبُص

eg»ةعاكلو ًانكل ( س) نالف عكك نم ٠ كك منا رمو کلا مج حيفا (بيرن)  

 رهظلا نع ٌجرسلا قاجتتي اک ب ئاج ىلا بناج نم لامو ةتاکم مزاي مل ًايفاجت ءيشلا ىفاجتو - قمح وأ م ول اذا

 نع دعبل وهو ءافللا نم“ 2« رجالا نع موج قاحتت « ىلاعت هلوق هتمو شارفلا نع بنحلاو

 ملا ضيقنوربلا فالخ وه يذلا ءانجلا هنمو ءيشلا

 “)ىل شيلألا لاقثالا اوعضو امو ما تلق

 چ نآرفلا (04) ج لطخألا (4) يآ حرصلا () ج حرصلا (؟) نالا (ر



 نو رععلاو ةنماثلا ةديسقلا فلل

0 

 رت هراكسأف ارض نکی م امو مهكلم اخذ هيف تدفن دقو (۲۵)

 نَا اأ مد (حابص ميلا الو ةا تيقس لف اف قت ۳١(

 مذ هسافنأ َنَح نم هئاثخألا مديمع نيدجلملا دمع حارو (۲۷)

 هما قف تايارلا هل تمار  ةءازإ لابجلا تنس الو (0)
 س

 ع

 مت هل ام ةوعد يلم ْرَعَف  هتاعدو ابهالغأ نم تفرش (؟9)
 دعقف اي لبهتكلا جود نم كلا ام تيأر فيك رشا بت لقف (0)

 (سا سل س ب)ايلوعرو (ب) | (ساد برهم تدق ( بلا )

 سموه ليقو راّثلا ةقرك ةق'رُخ عذألاو  "دیسلاو مت (بيرقلا) « ۲۷و ۲و ۵

 « هعذاول نم هللاب ذوعن » لاقي م الكب همجوأ يأ هناساب هعذلو ةتقرحأو هتحفل اذا ُرانلا هنعذأ لاقي اهمّدحو رانلا

 نولوقي كرو ذاش وهو بح باب نم رسكلا لي من مي نم رمألا ةغيص « ًاحابص معآ الو » هلوق ( ىمملا)

 كحابص ا أو لکا نم لکل افب اکل امتسالا ةرثكك ًاعیفخت نونلاو ةزملا فذحب « اسمو ًاحابص مع »
 ْمَسناو نالو <باط هشیع معن ةءارطو نيلو ةمومن اذ هلعج يأ

 هني راو هلياقم هءازاب و هءاَّزإ سج لافي ناكم فرظ هنأ ىلع « هءازإ » بصتنا ( بارعالا) «؟م»

 ىف ةبَدَح وهو اهتانس بكر يأ ةقانلا مشت مطوق نم وهو هالع لبا مست (بي رغلا ) هتيذاح يأ ةازاوم
 'ميظملا اهممجو ةقفاخ كركاسع تاير هل 'ترَهَظ همام تناک يتلا لاجل < م او ( ىنعملا ) ريمبلا رهظ

 توق نع ًالفاغ كلذ لبق ناك يأ

 هنمو « ًاقرش الع » هنمو يلاعلا ناکا وهو رقّرّشلا نم هالع 580 رشت ( بيرغلا) «۲۹»

 نك ههجول طقسف كتعاط ىلا ةثوعدو ًامالعأ تلج يتلا اهسوؤر تولع ( ىنملا ) دجلاو املا ىنممت ف رشا
 ع الع تولع يري لمل ٠ ءايح اهعمسي مل هنآ َريْظَأ و أ كحال اهممس ول هنأ ةقيقحلا يف اهنسسي مل ةوعد باجأ
 2 مالعألاك حبلا يف تاشلا راوجلا هلو » ىلاعت هلوق هنمو ”لابجلا ًاضيأ مالعالاو لابجلا مالعأ نم

 سيقلا ئرما لوقك ل بهكلاك ظع رش هؤاب قور لجرتسك لبهتکلآ ( بيرغلا ) «۳ء»
 © ليهنكلا حود ناقذألا ىلع بكي ةفينك لوح ءاسلا م حسي یف

 ليبتكلا جود ةتيأر فيك هرعاظ نيب هلارسخ ينزل لقف ( ىلا ) ةاكلا نم ةوخرلا ءاضيبلا ٌمققلاو
 اهاَوقأو رجشلا ربك أ هنأل لبهنكلا خود حودمملا لمج . هتيامحو هننكيف َكلَذَحَأ يأ كيلع هللَع ىتلأ يذلا

 ( ) Oيلي . حرشلا  Nتاعلمملا (€) ه4 نآرقلا 6 مك حرسلا £^



 1 _ نورسملاو ةئماثلا ةديسفلا

 سر

 هش اهل تنأو مادقأ ىتطاو ةيا المن ناورم وتب كلتو (9)
 E بد

 همطقلا اهلثم يف زاج ام مچ ورو  مرشف موي مهباسنأ اوقارش ولو (؟0)

(f)عشق وأ هنم جوز الإ قس لف ماها رون ًالافجا َلَقْحْأَ  

 (ط س کر مل دقو (جاذ  (ط)رحمم(ب) ( قل ) لمن ( بلا )

 هانتجا نم ىلع حنت ال هنأل 2١ 2ةرقرقب رم نم ذأ » لثلا يفو اهئعضأو رجشلا رفصأ هنأل ًامتف ُةَوُدَعو

 -لوصأ الو ابلجرأب هسودت باودلا نأ متتعلاب ليلذلا بشي و سامألا ٌغاقلا رق رَملاو لجرألاب أطوب هنأل لب ليقو

 بدنج لوق هنمو َناصغأ الو هل

 © قرب عاق ف هنيسحم الو حرم لظ يدل يراج نيسحن الف

 ماز وهو للا ل اق ما ( بيرغلا ) للا ىلع تبوصتم « المن » لوق ( بارعالا) هسرد
 لود يه ةلودلا كلنو ( ىنعلا) ميلا هيلا دس يذلا اهريس وه ما راو اهيل يتلاو ىلعسولا عيصألا نيب

 ماوق حلا نأ ا اساوق يأ کدام تنأو ءاٿي نم همدغب اهأطي لاک ةليلذ يهو سادنألا ناورع يتب

 ثيعبلا لوق نم وهو لعنلا نم لجرلا مادقأل لذأ ىوري و لمنلا نم لذ لثلا ينو لمنلا
 ©2 لمتلا نم نآؤهلا نيم ىلع ذأ ههجو ةحيفص يلي “لکو

 لاقي الو هيب يأ سيلا ور نم وهو هيلا عنو و حمط اذك ىلا هلق (ن) هب ارن ( بيرغلا) «۳»

 مهحومّطو مرزخ موي مهبانَأ كحأ قرس ولو ( ىنملا ) دانساا ىنمم يف راو باودلاو ءاشلل الإ كلذ
 ءازج اما اوعطقاف ةقراسلاو قرأسلاو » ىلاعت هلوقب اهريغ يف بجي اكد ىلا مطق ةقرسلا كلت لتم يف زاج امل

 اهتقرس يف صاصقلا بجنف ةفي رتب ْتَسْيَل مها نأ ينمي يك ذيع او ہللا نم لاکن اسکا

 اذا لتقلا مضوم ىلا لتاقلا نالف داق مهوق نم كلذو مل ُصاّصيتلا بط أ « مل يقو » خسنلا ضع فو

 يترعملا لوقب لوقلا اذه لبا . صاصقلا كع ُدوَقلاَو هيلا هلم
 ر سس

 رشم لک هاش لضوء وجو مرم ماننا اوت ولو

 اب رهو ارش اذا ( نإ متلو بلا تج نولرقب ارم برم لجأ ( بيرغلا) جم
 وهو ءامسلا هجو نع ”لئازلا يأ عشقنا باحسلا ٌمْشِقلاو - ّقيقرلا ؟باحسلا جرب زلاو س داو

 دافعضلا الإ مهنم قبي ملو مهنم ةدجتلاو ةّوقلا لهأ كلع ( ىنملا ) ت ةسانك اضيأ

 چچ نآرقلا )£( مچ هئارفلا (*) لپ دئارفلا (e) دئارفلا 6

(e)ٹچ حرصلا (5) نيدو  



 نورعملاو ةماتلا ةديسقلا ¥

 مئصلاو لا كل ركشيلو تدلتت ام ةرفكم ال وسلا ةه ابأ (؟2)
 هپ لار

 ”مطَتلاو فيسلا وأ اوف لبتقلا ىضّلاو ئفملاف هاضيبلا ةلودلا يح (؟ه)

 4 نورشملاو ةمساتلا ةديصقلا ل

 رفمج ريمألا بتاكينارحولا وجهي لاقو

 فيرشلا سفنل سنوم فرش بفويسلا قيرط نم دلا لص )١(
 فوت ءاتل نرم هينيع نيب ىر + فشفأ ززملا لذ نإ (؟)
 فيطخإلا ةنمطلاو اهيف دود ألا ةيرّضلاو ءاجيملا ريغ سيل (؟)
 فغينم رطقو ةف نم تسلا اوج بففرطو مراص لرم 6 (£)

 ( قل ) يجرب نا 1 بذ (ط)اېود (فلا)

«enيذلا هللا عنص » ىلامت لوق هنمو لمعلا لصألا يف وهو ناسحإلا ر مضلاب ٌملّضلا ( بيرغلا )  

 يذلا ينارعرا ينك« دج ابأ » لمل ( ىلا ) هيا نسحأ يأ ةميض هدنع عطا "دي يش “لک نها
 خد ”ميلسلا لاقي اک ًامومذم هنرکد مب ادوح دوم هنأ ًامقوتم وأ هنمارخاس دوج اب هَفَصَوو رقم اقلاع ناک

 رفكت نأ كَل يغبتي ال دومحلا دجحأ ابأ اين لوقي ةمالسلاب هل نولءافتي مهمأك كالهلا ىلع فرشأ يذلا حي رجلا وأ

 كيلإ هتاسحاو كيلع هم ركشت نأ كل يني و كتتع يف ادات يتلا رنج هس

 لاقي ميدألا نم طاب ٌريخألا اهخصفأو ٌمّطنلاو مَا اهنضو نونلا سكب مطتلا ( بيرغلا ) «ه»
 « ملعنلاو بيسل اب يلع »

Fagin»وهف كلذ يف ٌراَدقما رواج ل هتعانش تالتشا ةعاظف ( ك ) رمألا حظ ,(بيرغلا )  

 فتح عمج فوتحلاو 538 ناب قش قب مف ةَبَلَعو لاه ًامف (س) رعألا نمو ر الاب .نالف حقو ”ميظف

 ا يأ اا تام." "قوتا هتبقاعو فوطي و ىعسي ءرملا » لوقت لمف هنم ىنبي الو تولا وهو

 هاريلشت و ةغللا يف طوبضم ريغ وهو فعلنا ريثكلا مفيطخالاو و ودخألاو لع الو برض

 ةرتنع لوق اذه ونو ځضاو ( ىلا ) لوذجلا ريثكلا ماعلا يأ 6 ليا

 وإ جرصلا (4) ٠ج حملا (م)  ىاسألا (+) ج نارا (0)



 tf نورفملأو ةعساتلا ةديصقلا

e t~ e~و  
 وزع سهو ِلاَ يسب دجلا ىلع تي نم دحملل سل ( ۵ )

 فيوستلاو لاطمل ريش ملأ لف ایکس ايندلا يدعو (5)

 فورطم رظانب لَو ًظشللا ايف ُدَدَعْتلا بَل الك (۷)
 رفونتلا ٌمطق في ليالاو ليلا بوكر فيك هادْيبلا يتمم (۸)

 : ع« 0000 1 ت . سسك
 فيخس دغو لك ناوعا يف ةتافخس انرهد مايا نإ(5)

 فرط نم الو دلت هرم سيل هيف رجلا ابآ ال تنأ نمر 0٠١
 . ع

 فورّصلا ذْغَو بوطملا ”ميضول اع هيف نوقت امد نإ 0۷

 لظنملا سك لاب ينقساف لب عذب ةويحلا ءام ىقست ال
 د ُبيطأ ةيعلاب ج مک دادب ةويلا هام

 تتر يآ وزع ( نع = نر ءيشل نع ييضن تفرع لفي ةهاز يأ فرار ( بیرغ ) «ه»
 ةراشإ « دجلا ىلع يدتني » لمي لو « دجلا ىلع ُتيِبي » لاق امِإ ( ىنعملا ) ٌفوْرَع يعف هنع تفرصناو هيف
 لئاقلا لوق ىلا

 رس ىلا بط نمو يلآقللا بلط نم رحبلا صوفي
CDلاقي ىرخأ دس ٌدرم ءاقولا دعوب هقكرس يأ هِلَطَم ىعمي ًالاطم و اطا هتحي هلطام ( بي رغلا )  

 ُمَدَم اذإ لطماف هازيغو للا لطم ملوق نم دوخأم وهو « هب و هقح هلطَمو َنَدلاَو ةدعلا لطم »

{VDويلا كضيف » ىلاعت هلوق هنمو هب هامرو هيلا هقدح هدحاو (ن هيلا هرب دح ( بيرغلا )  

 ىدعتي تذحشتف اهّدح تققرو اهتذحش يأ تدل َنيكسلا تددح لوغت فان يأ چ دیدح

 د ةقورطملاو -- ىدعتي الو

 اكو ريمبلا بك ارلا رسی اک ہرخس هنأك هدئادشو ةلاوهأ ئماق لیلا بکر ( بيرغلا) « ۸ »

 “2ةف ونتلاو هكر دق ًائيش الع هيش

 ثصقان يأ ةفيخس ”لقعو لقعلا قيقر ناك ( ك) لجل فحش (بيرغلا) « ١١و ٠٠و ۹د
 ( ىنملا) “”دلاتلاو -- دعو هنم لاقي. هنطب ماعطب مدني يذلا ليقو َيندلا ٌلذرلا ْلجرلا ٌدْغَولاو

 رعبا وبأ فيقخت رفعج وأ

 پچ جرسصلا (0) 4+ حرصلا () يلع جرصلا (<) چچ تآرفلا (۲) ۲۰۲ ةرتع )١(



Têنورسعلاو ةعساتلا ةديصقلا  

0 
 فوذق نيَو يدنع كلا نامز يف هستيلط ًاوأش نإ 05(

 فيقوتلاو اضمإلا لالضب ىق هريش ايار نإ 06

 فيجلاءافجلا رظنم يف كب يبل هةول اًظقل نإ )©

 رفيلأتلا ساف مظتلا ٌدساف يناملا ليحتسم معزلا بذاك (15)

 فوثألا مغرل يدتتت امنإ الم ريبدتل يدق ال تنأ 0

 ام ¿

(Aرفوسملا ِداتلاب هيمو ماتا ال رفعج ابأ ًارفعج يل ۴  

 نم اهكسي نمي فذاقتت ةديمب يأ فوذق ةالفو ةي و ىو لوقت ديعبلا فوذقلا ( بيرغلا) »٠٠«

 هب دارملاو لأ فيفخت كيلا ( ىنعلا ) رهاوجلا فذقي رحبلا لوقت هب ىر اذإ (ض) هب و رجلا فذق
 دصقلا وأشلاو يلع نب رفمج

 ةبانع .ةجاحب لوهجلا ىلع الف يع نم هنزحو هاذآو هيلع شي ام هقلک هاتع ( بيرغلا) «۹۳»

 نس نم » ثيدحلا يفو نعو ناع وبف اهببس ةقشم 8 ةقشم هياصأو اهم لغتشاو هته يأ يلق اذهو ع یم ينَعو

 یب ال ام يأ يي الام هكر ءرملا مالسا

Megs»َضارعأ كولي نالفو ماجللا سرفلا كال دقو بلصلا ءيشلا غضم وللا ( بیر غلا )  

 ر » لاقي ظيلغلا يفاجلاو اهيف قفارلا ارت وهو 3 ةَرش يلا يف ةظلانلا حتنلاب داقحلاو مهق مَعَ < يأ سانلا

 لجرلا ٌففيلجلاو - برملا ةاقج نم وه لاقي ةرشملا ظيلغ * زك يآ خلا ينج هنمو « فاج

 ا جلحلتاا ظفللا كولب دارملا ( ىنملا ) ةفالج فلج هنم ٌلمغلاو « اج ٌييارعأ » لاقي تلجاك

 مالكلا نييبت مدعو

 ”نيصر وف هاب دتشاو مكحتسا ةناصر هريغو لقملا َنُصَرو ©" غر ب رغلا ) وا

 فطَحو - هكحأو ناو هلك أ يأ تمم هتصرأو (ن) ألا َنَصَرَو ”ةنيصح ةنيصر عزو هذه لوقت
 ٌةفيصحو فم وهف لقلا مک يآزا دج ناك ةفاصح ( ك )ل اجرا

 فوستلاو ةفاّسعو فو ناطلس لاقي ةئرقي دخلا حوالا فوستلا دالا ( بي رفلا) ۸

 قياده ريفب ريَسلا وهو فلسا نم يش اهينْثي الو ريسلا يف اهسأر كر تف ,ةياده ريغ ىلع تمت يتلا ةبادلا اضيأ

 3چ حرملا (۴) چ ےرعلا () چچ ةياهنلا (0)



 قفب نورسملاو ةمساتلا ةديصقلا

 بيرطقلا د جللاب قرف انيلإ بيبحلا ةلود يف تنأ )١9(

 رفولألا هنر ريغ ىلف بيت رع َتِبَعَل ام اذاف (0)
 رفوؤر ج رفوؤرلا يرألاب نكق هيلع الإ ىقخأ تسل (90)
 فيوفتلا ٌةراَضَق هادّت نم ايف يللا تج بارلا انإ 50
 رف و ڪلا هڙ وج كنم هلو اما ًارْدَي هنم تنراق فيك (59)

 رفوفجو ةسو# يف يبال دمو قالخأب هتبحاص فيك (؟8)

 بع الو قب ارفعج يل "لجل رفعج ابأ اي ( ىنعلل ) فاستعالاو ءنّشمتلا كلذكو يقي رطلا ريغ ىلع ٌدْخألاو
 يأ ل 0 برح مو خلص 4 نيءوبلا ىلع ةمسقنم اهمأل هتلود هيءوبب ينع . ةميظع ةيهادب هتلود

03 
 سب موو

 لصألا يف هنا لاقي يري ربتلا لاق ريخلا ريثكلا يخسلا فيرشلا دّيسلا فيرطخلا ( بي رغلا ) دلل
 ةنافيطلا وبأ لاق ثفارطغو في رطغ ناب ”لاقي هب لجرلا هييشو يزابا

 ©0فراطفلا لالا عاقمقو وثرمعو نم ٌةَراَرُر موق نك يناو
 اذه هلوق يف نأ لعاو خحضاو ( ىنمملا ) ةفرطقلا هذه ام لاقي ةّصاخ يشملا يف لاتحاو رّبكت لجرلا فَرطَقَتو

 ينارهولا ءالَض ةّوقو رفمج فعض
 هيلعو انيبن ىلع دؤاد ءاعد يفو مهعز ىلع نيبلاب ترص بانو ًابيمنو ايس ( ف ) بارغلا مل «+.»

 يذلا مضوملا لصألا يف وهو تناك ث يح اهنيعب ر الا بلاو - « هشع يف باتتلا قزاراي » مالسلاو ةواصلا

 عيب را يف هيف نوميقي يأ هف نومبر
 ةيحيرألاو ءاطعلا ىلإ حابري و اوما ءاطعاب سي يذلا يلا مس اولا يحي رألا ( بيرغلا) «*+و ؟١١

 س
 ةعسلاو ةمعتلا ةراضقلاو س اياطملا لاذْب ال ةش ةشاشملا يأ ةع رألا هت ذخأ لاقي ىدّتلا ىلإ اهب حات ةلصخ

 © في وفتلاو -- معان يأ رِضَم رضع شيعو بضللاو
 ءارعشلا ضعب هلمعتسا ٍبّنّلاو سأرلا ٌةَدتُع وهو ةيسرافلاب رهزوك ب رم رهزوج ( ىنمملا ) «۲۳»

 يف فسخي ردبلا نال ءهزوج وهو ةيارهولا هكردع مالا ردبلا وهو _حودملا ةنراقم نم بّتبمتي .(23نيرخأملا
 ةلاخلا هذه لثم

 نالفو ًايْغَأو لکو فمَضو رت وو اینو فاي يوو يب رعالا يف لجرلا قو (بيرغلا) «44»

 ء۸ ليلعلا ءافش (4) چ حرملا (۳) ٠ بو ةساجلا () چ حرملا 0



 كورعملاو ة ةمساتلا ةديصقلا 1ك

 رفوطق عایو َةَّيو نم كيف ام ىلع قابسلا يف تنهار فيك (۲۵)

 (فلا)

 رفوفڪم رظانب اعرق ةتقلأ اذإ َرومألا ىر مازتغاو (؟5)

 فیرت بطَخو هقرط م رهدب تبل ناب بیت ام (؟8)
 ن

 فيرسشلاب هنامز نرم اتاق رره تيل لک راص الو (؟9)
 ( طا بيعرلاب (ان)  ىملا رظأ . « اار » نع فرع هلعل . لصألا يف ادكه ( فلا )

 قاقنالاو لاصتالا ببس وه يذلا رينا ها5 فافجلاو ةسوبيلاب دارأ ( ىنمملا ) لاري ال يأ اذك لمني يني ال
 لاصتالاو قارنتلاو لكشلا ةبومص يضنقن ةيفيكي هو ةب وطرلا ةضو ىلا ةلق يه ةسوبيلا نأل سالا نيب
 ری رج لوق هنمو كني و ينيب ىاتلا سب وت الو اطاق يأ اهني ام سيب دقو ريدا ل يلق يأ باي ”لجرو

 يم د ی يذلا ناق ىلا Ss يني أوسيوت الف
 هثيهو وهف نيش هب بتي هيش ل لکو هترطاخ اذك لع اًمالف تنهار (بیرفلا) «۲۷ و ۲۹ و <ە»

 يترفك امه » لثلا يفو قبلا ٌبحاص هلحتسي هريغ وأ لاج اهقابيس ىلع نهار يتلا يه ناهرلا * یخو هنهترعو

 تءاسأ وأ طب و اشم قاض (كں ض) ًباتلا تفطقو *رطبلا < :باودلا ع نم فوطقلاو - «©0ناهر

 مققهريمبلا نم رسكلاب نارجلاو -- دحاو ىتعت ٌمزعلاو مارتعالاو -- ناسنالا يف لمعتسُي دقو تأطبأو يسا
 ةفرط لاق مالكلا يف ُشحفلا ىنلعاو س هرحنم ىلإ هحبذم نم هع

 لم لاجرلا عاسمجاب لولذ ىنلعا ىلإ عيرس للا نع ء يلع

 نولوقي هيلع ابق تملأ هانعم ًانارج هبلع نقلا يأ كتاب » ًاتارج » فيحصت لما « ًاعارق » ( ىنملا)

 كرب اذإ < ةتارج ريعبلا ىقلا » مطوق نم احح وهو هيلع هّسفن طو يأ « ةتارج رمألا اذه ىلع نالف قلا »

 « هّمارجأو هَعاََي هيلع قلا » موق اذه وحتو تقع هرقتساو تبث يأ « “نار قلا برش ىتح » ثيدحلا يقو

 شحاف رمالكاذو ءايمع نیب هب تلح اذإ َرومألا ىري مزع اذ كنرك عم ةسايرلا ىلإ هّئقبأس فيك لوقي

 “راجع ىنلا ىلإ فلخلاو مزملا ىلإ ةيؤترلا داتساو . شحافلا مالكا رل ادهامم حبصأ ام هنآ هللب لح تاک

 ىثعألا لوق يف اک ًاضيأ ىدتلا فيلح لاقيو
 “فیل ىدنلا ضرب مل تام نإو ١ ىدنلا هب ضرب شاع نإ ىدتلا فیلح

 بطلاب دارأ لمل ( ىنعلا ) ناكر جش يأ فتللا ريثكلا رجشلا فيرغلا ( بیرشلا ) «* ۹ و مه

 ٣٢٢ ىدعألا (ه) بيب ةيابلأ (4) ٦١ تاما () مچ دئارفلا (؟) چچ ريرج ()



 شف نورسعلاو ةمساعلا ةديصقلا

 م :
(e)روا م رغ ا سل ءاد ةفالمحلا برغم ف نإ  

 هر م

 ا

(TY)فو مس ي الق دحأ ينبل دعحأ ردص يف 5  

 فينح ندو لذع مامإ نم هيرب نيتثا نم لختم (9)

 رفورشلاو بفيرشلا نيب ق رقي نأ كلل ًارتككسم سيل (؟8)
 رفوُم كيداعأ ىلع“ دوط كل يأ ياف ىدشلا رم اي (؟0)

 فيدر ريف حامرال كأ ل ننس برملا بكاوكح ام اذاو (؟)
 (؟) قس ( بلاد

 هنكلو « فر يف مهم ْلَّرَأ مل » لوقت شيعلا ةعسو ”ةمسبلا يهو َوَقاعلا نم ”لهّسلا ريسيلا بطلا فيرقلا
 هلوقو - يلج بطخو ثريسي ةيبطخ اذه هنمو مَع وأ رص رمأ لكى لع قلطي بطخلاو ةغللا يف فورعم ريغ
 فيغترلاب ةعوبطملا خسنلا يقو سانلا نع ًالزتعم هتيبي هنامز نم ًاعناق فيرش لكراص يأ « ما اذلو »

 رب زها بساني ال وهو
 نع فوتملا ماب ىنك . برملا الإ ةمقدي ال ارش عملا ففيلخعا دب تحت يتلا برغملا دالب يف نإ »۳٠«

 « “ايانلا مأ » هلوق لثم « فوتحلا مأ » هلوقو توما وهو فتح ممج فوتلاو برملا

Tg TIDمعو ميسو  dogىع ءابنإلا نم نت هلص رعشلا ةرورصل « نت » هلوق (بيرغلا )  

 اذإ | ءالا ىف حفوفسلاو نارفعزلاو ءاودلا فاد نم قوحسم لاقي و لوابم يأ فوودمو فودم “مسو -- رابخإلا

 فرشأ هيلع وأو - لاس اذإ دلما یک موق نع ىعبم و -- رينعلاب كسلا فذ لوقت رثخيل هيف هب رضو هباذا

 وجبل يئارعولا مسا هلمل « دحا » هلوقو حضاو (ىتمملا ) ةاغيملا كلذكو ضرألا نم فرشلا وهو يفولا نم هيلع

 ملص يبنلا لآ دما ونب و

 کارا ”فلخ بکا راو مباتلا فيد رلاو - يه تبشف اهدقوأ (ن) َرانلا بش ( بيرغلا) « مجد

 اہئاتک يأ « ا کاک دو( ییا وو نسل يع تکا تیر ”فيدر هل لاقي

 لطخألا لوق حرش يف حراشلا لاق اك ديدحلاب اهدقوتل
 ©90ادقوت ام اذا يسم 3 م برلا نم كوكي تیمر دق قفأ لك يفو

 تنا بكف ءاج كم دقوتو دیدلا قيرب و رضیسلا ىلع بكوكلا قلطي دقو

 هاي لطخألا (؟) دج حرسلا (0)



(ev)رفوجر بلقو مڪي ىلع ىح دبكح ىلع اد يولي  

 رفورعملا مئاتص موق رڪ تا نإ لضفلاب قل نع انأ (؟8)

 فيرحتلاب نارقلا فورحو يجايتلاب ىدحملا رون براعأ مل (۴۹)

 رفقوغشملا مئاملاو مهتم توغ اًطلاو تّبجلاِب ديمعلا اذه لثم (50)
 (س) «(املاز

 فيضُم ريف ارفمج ايأ ل انأت ىح ءاجملا ةفاضتسا ام (59)

EAنورشملاو ةمساتلا ةديصقلا  

 فيطأا لايتلا يف كينيع ةليح اف ينا نع ترست نإ (49)
 (ط) رمح ابأ (ب) (اهريغ ) كاف“ (ف) ( بلا)

 ةبرطضا ُبلقلا فَّجَرو ( ك )وه <فّجرف هكرح ( ن) هغجرو ”برطضملا فوجتللا ( بيرغلا )  «مي»
 لوق ( ىلا ) « ؟92ةيجرلا مُيَْدَحَأ کف » ىلامت هللا لاق ٌبارطضالاو ةكرلا فشلا ”لصأو عزجلا نم
 لتا هرمصو للا ىلع لق طنا « توّطاو توطناف ةفيحصلا ىوط » لاق تیرا عواطم « يرن » «

 ٹنؤنو ركذت ءارغلا لاقو ةثؤم دجكلاو مسيح نم برطضم بلقو ر راح دك ىلع ًانئاد ”لمتشا لوقي
 هعضاوم نع هرّيَغ مال ااكلا فترحو ةملظلا يهو اجيد عح يجايدلا (بيرغلا) « ۰ و۳۹ و ۳۸ »

 بح نم ديبع وه » لوقن قشماا هده يذلا ديمعلاو - 0 هعضاوم نع لگا نوف وحب » ىلات هلوق هنمو
 ةفونشم وه » لوقت اًح نونجلا فوخشلاو  هحدفو هعجوأو ءانضأ ( ض ) الق ضرلا دعو « نالف

 ىلاعت هلوق هنمو هؤاد وسو هتيح ليقو . بلقلا فالغ حتنلاب فاغشااو ةفاعّش م ب يأ يملا ُهّنَعَّشو « اذكب

 هئاداس توغاطلاو تبجلاب و « ينارهولا » ديمعلاب دارملا ( ىنملا) اهب اہقخش ريظنو 90ج اقش دف »
 دارملاو « ؟؟7توغاطلاو تبجلاب نونمؤي باتكلا نم ًابيصق اونوأ نيذلا ىلا رت ملأ » زي زملا ليرنتلا ينو هؤارعأو
 ناطيشلا « توغاطلاب و » هللا نود نم هودبع ام لكو مانصالا لامست هلوق يف « تبجلاب »

 ةلزنم هلزلأ يأ دحاو ینعم ةفّيضو هفاضأو ةفايضلا هيلا بلط اديز <فاضتسا ( بيرغلا) «غا»

 ثاغتسا ةفاضتسا هب فاضتساو « "امري نأ اوبأف » یلامت هللا لاق همتكو همركأ كلوقك فايضالا
 هلوق ( ىنملل ) هلأ هيلا هفاضأو هراجأ داف : فاضأو هبسنو هدتسأو هيلا هلامأ ءيشلا ىلا ءيشلا فاضأو هب

 حودمملل لوقي نأ ديري هلمل كرظننا يأ كانت ( ف ) ةخسن يقو ةفيرحت هيف خسنلا رثكأ يف اك« كافأت »

 وجم ا ىلا ةفايضلا َبَلَط هيض ال ينارهولا كودع كرظتنا ا رفمج اي
 ةايح ياف كمان يف كينآانأف كرها نأ نم ًاقوخ ينايع نع كّصخش <ترتس نإ ( ىنملا) «4+»

 ينارهولا ريذحت اذه يف . كنيع يف فوطي يذلا يلايخ ةعفادمل كدنع

 چ نآرفلا (0) مكب نآرفلا (4) لج فآرتلا جر ركع نآرفلا (2) كج نآرفلا ١



 4% نوئالثلا ةديصقلا

 ١ تروثالثلا ةديصقلا 4

 هللا نيدلل زمملا ةفيلللا حدي لاقو
 .٠ ع #2 2 25 .٠

 )١( فرحا ينابش نرم ييشم اتو  افًبواف نامزلا اذه يب راس دق

 انَسْنَلا قيرطلا نم تقلب دقلف ىلا سيلا يب تقلب نك أ الإ (؟)
 ملا

 افشکتو يتيامت لسعيل باحجناو ينشب حابتملا حال دقو امأف (؟)
 0 * 06-0 مي 8 © تدل

 افكت نوبصال توبص نالو ت نرمال تول نلف (£)

5 
 انلكُم تالا ام دانت ةرطَحَف تاينانلا تركذ نو (ه)

 اهرْيَس ن وه » مالسلا هيلع “يلع ثيدح ينو ملا راسو ادع ٌريعبلاو سرفلا < فج (بيرغلا) « » ١

 جاوا ااف » زيرملا ليرنتلا يفو <فبعأف فج لاقي ودملا ىلع هللثح يأ انأ تنجوأو «" ”فيجولا هيف
 ف عيرسلا ودملا ىلع يلق يف “لع نامزلا ّدتشا دق ( ىنملا ) متمعأ ام يأ « باکرو ليخ نم هيلع
 فرحالا راعتساو اب وکرم هتشنو اک ار نامزلاو ًاتاديم معلا لمج . يباب ةلاح يبش» لّدب و رمعاا ناديم

 يبابش داوس ضمب يبيشم اهم يأ بابشلا رم مش لثم دوش اهنوكل ب ابشلل

 راهناو ليلا فتنو طس ءيغ ل اک ن مو راهنلا نمو قيرطلا نم ُفّصْنَلو (بيرغلا) «؟»
 نم تغلب دق ( ىنمملا ) « يقاس ٌرازإلاو يسأر بيشلا فص » لاقي تمن غلب ( نإ هََصَتو طو ًاضيأ

 ةقياخ يرمع غلبي مل نإ و هقصن رمعلا قي رط
 هةملق ( ض -- ن ) ةبوثلا باجو مطقتاو ضشكتأ ليلا هب اهمناو س “ةا ( بي ميرغلا ) ۳«
 رمش يف بيثلا رهظ دقوالأ لوقي دوس هنوكل وبابشلل ليللاو ضيبأ هنوكل بيشلل حاصلا رامتسا ( ىنعلا )

 ةريصبلا ناشف نامز يأ ملا نامز وه يذلا يبابش ٌنامز بهذو يسأر

 رتايناغلا "ترك ذ نئلو ( ىنعلا ) ٍداوَملا نم هسفنل ةداع هريص ءيشلا داتعاو ( بيرغلا) « هوة »

 راذتعا اذهو . ىرخأ دمب رم ناسملاب حلولا قشاعلا بلقب خت ةَرطخ نه اأ يركذف رمملا اذه يف
 تايناغلا رک دت نع

 3 حرصلا () كيت نآرفلا () چ ةيابللا (0)



weنوئالثلا ةديصفلا  

 1 چ i صو اهراي | 8 / تره دقلف (5) وصغ نا

 افطمت هيلا هلعإ ثأموأ اذإ يدي ٌعَْلم نابثكلا يف نابلاو ( ۷)

 افَص وأ اهنم قر اع ثبوحصو التم دي يف سأكلا تززح دقلو (8)

 ا5 رق هيتلقم نم اان رتو ةَ هار نم ات درف (8)

 فصي ( ىنعلا ) ””بينك ج نابثکلاو رهو س 2”فبنهلا (بیرغلا) ۷و٦ »
 ةدحاو حلا ابّمأو اهراغأ ینا يتاا نهدودق تک رح دق کو لوقي هبابش نامز يف تايناغلاب هممت

 نابلاب دارأ . حلا نفطمنا ةّيمح ةراشا بلا ”ترشأ اذا ثيحي يل ”تاعيل روصمللا قاقد “رهو دحاو دعب

 نابثكلاب دارأو هلوطل دلا هب هّبشي و ةناب ةدحاولا رفاصقصلا قروك هقرو نيل ماوقلا طس رحش وهو دودقلا

 لالثلا يف نابلاك ل لانك الا يف ةتبان دودقلا ناك اهتماخضل لافك هلا

 ملا أا ( بيرغلا ) «اهتددر» يف ريضلا لاح هنوك لع « 5 « ةع » بصتنا ( بارعالا) « ٩و۸ »

 معطلا ةذيزالا رجا اضيأ ءار رم يهو « نم نارو رم بارش » لاقي وااو ضماملا نيب ناکام

 فقر قلاو «  هتضوح "تادتشا اذا كلذو ةزوزللو ةزارلأ حقا ا بارش زما » ناسللا يفو ناسللا اهعذلل كلذب

 بيبطلا نبا ةدبع لاق هدام يأ اهب راش فقر اهنأل ًاتقرق تيم اه“ مسا وهو رخل

 “> ريت ”تاّذللاو حارا بّيطنم انن اتت ًاتیک تحبططا مث

 اهر کرو يركس نم تقف م تايناغلا كئلوأ لثم یا دي یف لاك کک دقلو ( ىنعلا)

 تيلثبا يأ ةدعارم يهو اهنيع رخ تب رشو معا ةذيذل يهو ةينافلا فك رخ ”تددر يأ ةصلاطلا ةقيقرلا

 اهيتكب يتلو يتلا رفا برشأ ل نإ و اهر تب رش ينك مهب يلقع لازف نيترومخلا نيترتافلا اهينيع نسحب
 ًةقيشملا بشن دقو اه رظنم نسحو اهتقر يف سأكلاب اهل اهيبشت ساكنا لثم ةيناغ دي يف ىنعملا نوكي نأ نكيو

 يبنتملا لوق يف اکر جلاب
 “دولجلا نم ىقأ بلق رسخلا نم ّقَرَأ وتاصخ لک

 يزتحبلا لوك امم ابنتك رخو وقيشع يع - رخ برشي نأ بحي نم قالا نمو

 “ایا ایکو انیس قس نب دق نايل ترو

 ©0اهيفنيوارخاعدي نم تبرش  ةفهرع فارطألا هع اهتيطاع

 )١( تايلشفلا (4) چ حرصلا (٭) چ حرسلا ( 9 ٭ حرصلا ٠۹۲ ينعأا (ه) ١١

 )( يرتحبلا (۷) ۲۹ يرتسلا ۲۷ :

 تب



 ۳4 نوثالثلا ةديصقلا

 افر كيبقر ىلع كئَرظان نم يري طرا وآ يك ناك ام )٠١(
 افغ ستم اهضرألو ًاطةرعتم اهموقل ثتقرط دق كلثم رودُخو 9)

 افتقتلا اهناطخ لولي ىتح انقلا ىلإ َلْيهَصلا عتي ال بق 09
 انّيسسعتم ًارجاز وأ رفتم اق يتانع يف ةبسحاف يرسي (©)
 “يتسع سيئألا ياي 0
 ةرتو افرشتو افُططتو اقلذتو ابتو امّدقتف (16)

 ۴ 20 و فلا

 انوشتف ةا نم اسوا دق ةيشحو

 كبيقر لتقل كنيع طيس لث رس م قيس يدي تدرج وأ ٍلتقلا يف ينا ناک ام (ىسلا) »٠٠«

 (ض) «يشلا فصق نم رسككأ هيثلا فق و قار - ديكس (بيرغلا) «١؟ولا»

 الب اهضرأ يف ًايراس ابموقت اار + يل ارز رشم هان رودخ > کو ( ىنمملا ) رسكتأف هرسک يأ وه فصنق
 هتوص نع تک ال نطبلا رءاض رصخلا قيقد داوج ىلع تافآلا نرم اهيف يب لزعي امل دبور الو ريبدت
 لاتقلل داوجلا طاق غصب . هغضم ةدشل م هرسكي هما غض ىتح برملا ىلإ عر الو

 رجّر وهو ةفآيماا لمعي يذلاو نيكتملا وه فيعتلاو  “”رجارلاو س "فئاقلا ( بيرغلا) »٠۳«

 يي ليق . ”رجاز وأ *فلاق هلاك سرلا ةسارف ةدش "فرم ( ىنملا) « فيمدلا راكبا تركت » هنمو ريطلا
 ةنطابلا رومألا ىلع ةرهاظلا رومألاب هلالدتسال يأ هتسارفل سر سرَقلا

 ر عزملا وهو سجولا نم ينلعا رتوصلا ىلإ سلا سّجوتلاو ُساجيالا ( بيرغلا ) ٠١« و 4 »
 « > ةييخ وفن يف نجوا » ىلاعت هلوق هنمو كلذ ريغ وأ رتبوص نم عمسلا يف وأ بلقلا يف يي

 ةَرْلَح نب راما لاق ولنا ”توصلا ٌةَأَبَتلاو -- اهم
 راسإلا اند دقو ًارصع صاتتلا اهعرفأو ءان "تنك

 رظنو لواطت حطّسلا نم فّوشتو هيلإ علطت هریغو ربا ىلإ فرشتو  مالکلا توص وه لیقو

 هدّدح نکسلا لدو سس مقتراو ماق بّصنتو سا 6 حوطسلا نم نقتوشتي ءاسن تیرو » هنمو فرشأو

 ديز نب يدع لوقك هم لوضف بهذ یتح هيض رفا قلذو
 داو بكر أو ًاتونكم هي وادأ هم مقرر ىتح تل

 وهو دجلاو ولعلا وهو لا وهو يفرشلا نم عفتراو الع فرشتو ل < قلذم ًابش » لاقي لد ءيش لک حو

 فرح هنمو هجو شو هثرط ی لك اف دورا نم فرقو اتر ال هنو یلدا اكل تی

 چچ نآرفلا (ه) ېچ حرملا )٤( حرعلا () ك حرصا )١( ج حرسلا ()
 جالا (۷) 1١ مال تاقلملل قفز



 نويالثلا ةديصقلا فضي
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 افتوختف ف اد ثنمأ اذف ىلا يل ناسف ينافتكحتو (؟)

 9 00 7 أ ا
 م مو 5

(A)أقم . و ةزيزع 52 3 ا ىتح ةيايرأ ةعرسج عاضا رل  

 انسحب قح ردبلا هنم یر ثدال نينرلا ىلإ نيئرلا لص ()
 (املا)

 اوسخ ىتح لوو ,نيقرشلاب هريصن لق َنيدلا تيأر يلام )۲١(
 فرصت فيڪ ءاّلا نامزلل ال مرومأ سوت امدح اوُديَس مم (؟0) 9502

 ان

 و ىّلقلا ىلع نيماسملل | ىَرَلْنا دق ريل دوش لكن م (؟9)
 ب چ

 فخ توصبااتّسحأ امهنأكة يشحو ت رقب ذأ هبكري نم ىلإ يأ سيتألا ىلإ يقلب (ىنمملا) دّدحلا ءالغأ وهو لبجلا
 نذألاف الإ و ركاذم وضعلاو عاملا يوضع نيعمسمم دارأ هناك« اجو » يف ريمضلا رك اذ . هيلإ اتعضتراف
 نذألا فاصوأ ىلع لمتشي يناثلا تيملاو « °” ةعاو نذأ اهتو » زب زملا لي راتلا يفو ةنيذأ اهريغصت ةثنؤم

 كل ضفنأ انأ » راغلاو هنع هلا يضر ركب يبأ ثيدح نم « ناضفني » هلوق ( بيرغلا) «۱۷ و ذه»

 عبمج ترظن اذإ ةتضفننو هتضفدتساو ناكلا ٌتضنن لوقت ًابلط ىرأ له فوطأو كسرحأ يأ « كلوح ام

 نم ىرت له تفتلا يأ« ض ناف اراه تملكت اذإ » لاقي بناج لكى ب رظن يأ تالف ضفنو هيف ام

 لاقي هكرح هسأر فجرتساو س70 رصلاو س هنع رابغلا ةلازإل هكي رحت وهو بوثلا ضفن نم هلصأو هركت
 اودع نايري له ىجتلا يف يل ناسّسجتي يب اطاحأو ( ىنمملا ) فوجرلا نم ةدجت ضرألا نوفجرتسي اوجرخ
 مهب طيحأو اورم نيح مهتئافتساو ةيكاطنأ لهأ ةحيص اتسم امهناكف خنمأ نيح ًافوخ يل ابقرتو
 رعشلا ةرورضل « ةيك اطنأ » هلوق يف ءايلا ديدشتو ؟؟ةربملا اذه ليصفتل ةمدقلا جار ٠ كيذل اتكرحتف

 “> اتابعأو دالبلا نايعأ نم يهو ةيماشلا روغثلا نم نم مصاوعلا ةبصق ةيكراطأ لت ل و فينختلا امف لصألاو

 ءامسلا دب رتو ةريغلا يهو ةديرلا نم نوللا دب رأ ناک ادادبرإ +يشلا برأ ( بيرغلا) «۱۹ و اد

 ةفوسكلا كردي تح ردبلا هنم 1 _ملظع ثداح عوقرا مهتاحيص عطقنت ال ( ىنعملا ) تميغت
 ىندألا قرشملاو ٍىصقألا قرشلا ن نيقرشملاب دارأ (ىملا) ه١

 يأ هيلع ا فت ليت نو  هضغبأ ءالقو لق (ن) االف الق ( بيرغلا) ۲۲ و ۵
 چاچ نادلبلا مجسم (0) (۸ حرم سكلاثلا لصفلا) ةمدقلا (:) لج لج حرصلا 5 چچ ةياهنلا )7 3 چچ نآرقلا )١(



srw  ةديصقلا الثلانون 

 ةجّولاو لوضفملا لضافلف يّ عبو ندمت نادم 59

 افا نأ ثلا ينم ناك نإ ياق لق رارحألا ىلع يِفَسَأ (؟5)

 افكت ھم م ءانصألا ىلع وحنا ارسم الإ هلا ندم ال 0)

 نسم شتم زل جڪ | نم دع تسي لهأب َنامتتما الع (؟5)

 افع ند وأ عام را اإ خراص نرم ملافأ مشيت اب 097

 تق ىرخأ دمب «نم ”ةقيرطو يت ىرخأ دب نم ةنيدف (؟4)
 (ةيباشللا ط) تمت (دع) 1( قل) هع ( فلا )

 دوس م » لاقي ةوادعلا نع .ةيانك" كلا داوس ( ىنملل ) رشنلا يخ وهو حلاو اضلا وهو يضل نم اوعمجت

 رعاشلا لوق هلمو ءادعأ يأ » لابتسلا بئهطو د داك الا

 60045 اک الاف هادعألا م موق نايتإ نم تمشجأ اف

 مهنم ٌلضافلاف ماد م 52 نبع ديبع م يأ مات عج ٌمبتلاو راع عج نادبملا ( ىنعلا) «؟م»
 مءانقأ مهتيفل ثيحم مهيجوأ ترداغ » يتلا لاق . قنملا روم افقلاو . ًاسوؤرع سيئا ةلوضتم راص
 «ًاذالفا مدوكو

YE»لوقي ال يأ « كلذ لوقي لاجرلا نه لبلق » موق نع ريفنلا ىنمم ديني انهه « لق » ( ىلا )  

 هلعنب اکی ال يأ ريما لیلق ”لجرو . لحأ هب

 ًايظاوم هياع لبقأ ًاقوكُم (ن) «ينشلا ىلع فكعو فكرا مج فكما (بیرغلا) «۲ە»
 فاكتعالا هنمو سيلا فوكملا لصأو e» 5 _ مانصأ ىلع نومي » ىلامت هلوق هنمو ههجو هنع فرصي ال

 ج رضع عفد الو ةعفتم يلج ىلع نوردقي يذلا مزار مانصألاب ٌدارملاو مباع وعدي ( ىنعملا ) دجسملا يف

 یک عفا عرضي ل ايش ششي ال مولا نو نم نوما لاق » اهيف ىلاعت هللا لاق ينلا _مانصألاك
 هلل ناوذ ني نودبعت 3 1 « 2نر أ لا نوط رب نيت و

TDلزاما معرلا تفعو لحمضاو ىحتا ( ن ر ) رثألا امعو -- م ( بيرغلا ) «؟موالالو  

 ءاسنلاب ريبسلاو لاجرا لاب رسالا صاصتخا ةبلاغلاو هرسأ يأ ( ض) ءابس لثم دملا ىتسأو سس ةتحمو ةتسرد

 1 رعاشلا لوق كلذ ىلعو
 “)ااتلاو ىراسألاب ادعو تالفاح ماضل اودا

 ضصمب ا تاهت أل رعشلا يفوق هنمو تسب ذإ ءزثأ توفق كلوق نم هت ااو س

 نالا )١( لج حرملا (4) کپ نآرفلا (e) چچ نآرقلا عل نالا )ا
(A) 



 نوثالثلا ةديسقلا فعن

 ت قارسلا ضر *تلزازتو ةعير هايد تفجر دقل یتح (59)

 افّش ىلع ٌزاجملاو اليت ال له ىَدْوُأو ىَقْوُأ دق ماشلاو (*)

 انما ال نأ تبت اهراطق نم ُضرألا ديت ال نأ نم تبجمف (٩)

 امّسْفَس عاق مورلا شيج بج ترودو ةكم نأ موق رسيا (0

 افشت فتن مادقألا جرادمب هّسْمَرو يتلا ةوملم نأ وأ (©9)

 انكم "نأ ءال نآ دق هِدْعَو جم هتاف اوُمّبرتن (8)

 قطملا يتلا مّرَح نع بشي ىعتملا يلا ثب ملا اذه (؟9)

 اشوتو هقلخ تلت دحأ ىلع يون ال عاملا اذه دس يف (۳)

1 
1 

 نم دوخأم وهو دوم وپف كله ءادبإ لجرلا | یوو فجر (بيرغلا) «۳ا و۰٣ و ۹ »

 ٩۳ سيف هنم قي مش لخنلا نم جرخي هنألا هب يټځ هيد ةدحاولا ليلا راغص يدولاو لخنلا يدو

 لجرلل لاقي و دانشأ دمج و ناوقش هتینشتو هّدحو عيش ۽ لك فرح ئشلاو س هب بهذ ”توملا هب ىذوأو

 جاجملا لوق هنمو يلق يأ « ىلإ هنم يتب أم » اهي ورغ دنع سمشللو هقاحما دنع رمقللو هّتوه دنع

 اب وأ أ قش البا ةتفرشأ افرشت رمل لاع ارو

 كلذ نم وهو هيلع فرا ءيشلا ىلع تشو ةيقب اهنم تيب د فق وأ رسمشلا و تباغ دقو هيلع تونا أ

 دامو س (ي. ف. ش ) هتمجرت يف سوماقلا بحاص هذ دقو ةيمورغلا وتب راق ( ن )١ سشلا تش

 اهخاسأ (ض) ضرألا للا فخو «ٌضرألا هب "تدام» لاقي غانو ةر ديو ادبم ( ض )هيلا

 م2942 َضرألا هرادب و هب ًانْمََحَف » زيزملا ليزنتلا يفو "تباغو "تخاس وأ 'تبهذ ڻيملا تفسخو اهيلع اع

 .C2 نامزلا اذه يف دادغ ةفالخ فصو قبس دقو حضاو ( ىنعملا )

er grماك آلاو *لابجلا اهنع تجرفنا دق ”ةنئمطم ةلهس ضر م عاقلاو س )رداع (بيرغلا)  

 اهرذيف » زيزعلا لي زاتلا ينو . هيف تابن ال يذلا ضرألا نم يوتسملا ةضصقصلاو - عوق أو حاوقأ لاو
 همتك يأ هريق سرو ةيطفتلا هيف لصألاو ضرألا هجو عم ًايوتسم يقل رسم راو س ۾ 299 َيَضْرَص عاق
 هثملق ًاًمسنمو ًافسن ًاعسن بارلا جرا < فلو - « يبلق يف بح ؟ تسمر و هنمو سم هلسجي مو ضرألاب اوسو

 « 0 ينل يت ر اشن لمف لابجلا نع َكَتوُتْسيَو هزي زعلا ليزتتلا يفو هملق ءانبلا فسنو هلقرفو
 يوايال رم » لاقي رت وأ فلعع (ض) هيلع یوو - سبر ( بيرغلا ) ۳ و٥۳ و مود
 ةيساسلا ةقالخلا فسض ) ةمدقلا (ه) ج نآرقلا (4) 576 (ج) ناشا ) دع حرصلا 0
 جج حرصلا (4) كتم نآرقلا (۸) ہیچ نآرھلا ص ل جرصلا (5) (  كلاثثا لمفلا ه ةر



 eo نواالثلا ة ةديصقلا

 فلا

 ارجل يملا ثا اذإ اع “وط مرات كلم هل نيمّصلا انأو (۷)

 فرت ال نأ تنيأ شويلا فرس ولف ىَدَبو ىَدُه مشا مسو (؟8)

 افَص دق رصم تلم اذهف اًرْضِم  هتمدق نمل ردو قارملا ىلإف (9)

 ًَدَنمْلا ءاضقلا :e ةريصبب نكت مو رومألا تايفخ ىراو )٤۰(
 م

 اأ ميماولابو زاجحلا ضرأ هب تقام دق سيلاب يتأكف (59)

 قتغا نمو یدتجا نم كيغ تارصدق الجاع ميطابألا راسم نبا كبو (50)

 ( لک )املد (نظ) (ان)  (اهریغ) مه( جک ) ( فلا )

 رفرصلاو هللا ینمچ تقلا نم هيل ! ةيجو فرص هللا تقلتو -- رظنني الو فقي ال يأ « ٍدحأ ىلع
 لع وهو ةيعصو دايفلا سلس نالفو يبادلا هب دات يذلا لمحل ذوقملاو دايقلا (بيرغلا) همم ورحبو

 « دايقلا كوطعأف اوأذ » هلوقك احرك ل يقو ًاعوط نعذأ دايقلا نداق ىطعأو كاوه ىلع كعواط5ُ يأ لثمل

 امي مهكر موقلا ىلع ةفَرْجَمَتو - قفّرلا ٌدض وهو ةثلثم فنملا نم ريسلاو لوقلا نم ٌديدشلا هفينعااو --
 يف ةونج ةفرجملاو للطا م بص يأ « هلهأ عواط مث رعد فرحت « هلوقک ًائيش باہم الو هتوهرکی

 قرح هيف يأ ريما يفرج ل يو هند رطملا ن رمو هثداوح هني راو رهدلا فراجتو لمعلا يف ق رخو مالاكلا

 هلثم ديدمت كلم مهيلع ىلوتسي اذإ هنأ نمملا نماض انأ لوقي زعملا فينماا كلملاب دارملا ( ىنمملا ) ٍةالابُم هَلدقو
 فرحنتت ال ةيادملا ىلع مهّسضنأ كبت مث هدوجو هتيادهب مهتسفنأ فطعي و نيمئاط نيعضاح مهلعجي ةتبلغو ه هربق

 شويلا فوخ نم نيهرْكس ريغ نيملاط هل نوعضخي ينعي هشويج مهنع علا فرص ولو اهنع
 رهوج دئاقلا « نم » هلوقب دارملاو وعلل باطخلا (ىملا) «عوم

 لاقي ةراتسلا رسكلاب ةفاديلاو هللسرأ عانقلا ةأرلا رتفدسأو أ ليلا فدسأ (بيرغلا) «4.»
 ةريصبب اهابا ىتب رو نآلا ىلإ دوجولا يف رات + يتلا ةيفلا َرومألا ىَرَأو (ىنملا) « « اهتفادس ءارو نم اهلك »

 . هوقحع ”تبات ”رمأ هتكلو نظب سيل ءارأ يذلا يأ هملع رون نم ها ينل امم يأ روتسملا ءاضقلا فثكت
 دوجولا يف رتأت ال « نكت لو » هلوق ىنعمو « ىرأ » هلوقب قلمتت « ةريصبم م هلوق يف ءابلا نأ مَع

 همظعمو هتهجو هجهن وهو قيرطلا نس نم اهيف راس ةقيرطلا نالف نستسا (بيرغلا) و
 تبق دق جيلا يساومو هتزثكلزاجحلا ضر * "تقاض دق كيج ىَأ يف ن اكف ( ىنملا ) "9 قتعاو

 هوو باوصلا ل كدوج بلطي ءاج نل آرطم ةّدم ربرقأ يف هت "ر دق ءاحطبلا نك اس حبا اي كارأو

 يب حرمصلا 60



 نونالثلا ةديصنلا قيل

 اإ ت نار امم تلفجتماو اهشامر لولي برعلا كل تتعو (55)

 افتكتم ىلفلا هللا كئالب دع رق كيأ نبق ترَدْداو (8)

 انرَّدلا عومثلا يرْذُت ةدرب يف هتاقم تشو هاكر َتْيقَرو (:)

 انما راقفلا اذ كيسو رصن نم هلا قيس نيفيس ًادلفقتم (5)

(EW4 كي يذلا هرييشم دوع كتم نقيل  aافُيلتو ات  

 افر ثا كلا اهيف اقوفتم اهدهع دک هضور ديمو (54)

 افّصلاو ةكم باعش نيب تْيَدَهَو ايم تجزع دق كب ينتأكو )٤٩(

 کون او یلامت لوق هنمو هب رقلا لاو بترقتو منت اذإ (ن) لر نم خسنلا عيمج يف اک لادلاب ال ءازلاب

 وطّخلا براق ايم ىشم يأ (ض) لادلاب ُدّيقلاو خيشلا َفَلَدَو لوي دنع مک رقت يلاب ہک ڈالو الو

 « هلقتل هلمحب فلكي ءاج » "لاقي

 كلالج نم "تأر ا ًاقوح تترفو ”لاوط اهحامر يتلا برملا ةمأ كل ةتعصخو ( ىنملا) «غم»
 ع 0 8 3 ءا ا

 ًاعرسُم برو ىض٠ يأ لذحتا ینمج انبه لفحتساو كتمظعو

 ةن هنم اوناكو هب اوطاحأ هوفنتك آو مولا هفنكتو -- ةرايزلا نم ”لاعتفا رايدزالا ( بيرغلا ) «44»

 ةيحانلاو بنام لا وهو فتكا نم ةرسيو

 مزال لاس اذا عمدلا فرذ نم فراذ عج فّرذلاو 4-3 ““یرذآ (بيرغلا) وواو »

 اهيف لسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق يتلا ةضورلا وأ هتمي رش ة ةضور هتضورب دارملا (ىنملا ) © فكوفتو -- دعتم

 اهرألاو ذاوتألا اف ًالألتت ةتضخم ةمعان هتضور ديمت يأ « ةنجلا ضاير نم ةضور يربنمو يربق نيب »
 لوا اهارن يأ اھدھمن انك اک

 2 هل م 5 و ت
 *لكو هب راقتو رتوّصلا كرادت يف ابترط هتءارق يف "ىراقلاو هئانغ يف يقغلا جا ره (بیرغلا) »٤۹«

 ضيرلاءأ نم عون وهو س هنمو 0 لوقا قو ةعرسو للا لصألا ينوهو جره وهف راقم 2 رارادتم مالك

 6 ينمي يأ جان اطر ودعلاو يحللاو يشلا ىلع ادم قلطي و شاتراو ر فش يف

 ده جرصلا (م) هج حرملا 0) عج كارلا 0)



 عب نوالثلا ةديصقلا

 رقت كيإ م ناسا راو وَمن كيإ اَسِيَطُم جملو (ه١)
 انلزأف هيلإ وألا كتلو هب ناب تيبلا بر تلأسو )٥۲(

 افلم لَك تأو دآهتبم ةوغذأ تامر يف هيلإ هنم ُتْبَرَهَو (06)

 اقكسام عا كانت نم ”تيضقو يرام ةتشلب دق كب ينثأكو (05)
 0 5 ع فلا)

 فَ دق كّبر دعوف *كيلع ينثأ  ِلَصْيك ةبطخ موقلا لبق تبطخو (58)
 افقؤلا اذه كيدي نيب تفقوو | اًهاثم ىَرْخُأ هارو لاب تبطخو (05)

 (سا) مويلا كف ( بلا )

 اکر حو هيحانجطسب رئاطلا فرفرو - اح 382 د رشلا) و ee وو e وە و0 و۰

 زيزعلا ليزغتلا يفو ًةلرنملاو ةجردلاو ةبرقلا ةغلزلاو 8 س ودعي مث هيحانجب فري هنأل ميلظلا فارفرلاو
 يفو هنم اندفلزتو فلَدزاو ( ن ر ) هيلا قلَّرو « ولر ا دنع مک رقت يتلا الأ الو کاو امو »

 سالا بارتقال كلذب o E م يأ « ©0نيقتملل ةنسلا تّملرأو زيزملا ليزغتلا
 ىلاعت هلوق هنمو رعرضنو د داهتجاو صالخاب اعد ىلا هيلا لهتاو - تافرع رم ةضاقإلا دمي ىنم ىلا

 ديبل لق بلل كنا لكيلا لأ « “نیب ذا لع للا ل لتجف لی م

 2۰ تا هبلا ةرعدلا ر هموق نرم قداس مورق يف

 َسانلا َنولأسي ال » زيزملا ليرعتلا يفو لاؤسلا يف طك هفّحْلأو - مهكالْمِإ يف دهتجاف يأ

 ۾ "ىر برام اهيف يلو » زيزملا لي رغتلا يفو ةجاحلا ةب رألاو بّرأللاو -- هيلع فحلا دقو « احلا
 تبرع يأ « حلا تب ره » هلوقو هللا تيب يف ليعمسا رجح ج رجحلاب » دارملا ( ىنمملا ) جاتحا ابر هيلا برأ

 ةلخادلا اهياوبأ نأل كلذب تيم دادغب ةنيدم ءاروزاو م ىنمم مزال لف « ىفو » هلوقو ءاضر ىلا هطخس نم

 كلذب تيم ليقو . جوغاو لام اذا ( س) هيلا دَر نم يضارألا نم ةديمبلا ةجراطلا نع ةوزم تلج

 رصم تحتف اك دادنب حتق هاجر اذه يفو . “بق راروزال

O 2 .جج نآرقلا  oناسللا (6) يح نآكرقلا (4) 3 ناآرفلا  

 باسللا (4) چچ نآرفلا (؟) مهج نآرفلا (5)
 ص
0 
5 2 



 نونالثلاو ةيداحلا ةديسقلا عامر

 ١ نوثالثلاو ةيداحلا ةديصقلا 4

 يلع نب رتمج حد لاقو

 افنَش اذا يف ءازوجلا ىرت انتبو افخو ًادراو ْتَنَسْرأ ذإ ايلا )١(
 8 فلا )

 وطن الو طق ال مج ةسسشب ىلا ىلع موق, قاس انل تابو (؟)

 افلا هتافجأ هابهّصلا ِتَدَفَتو هد نیلا َفَقَح ضيضغ نأ (؟)
 (اعريع) حص (ط) (فلا)

 يف اک هلوطب لفكلا دري يأ دراو رس لاقي لّسرتسلا لي نوطاا ر َرَمَّشلا نم ٌدراولا (بيرغلا) « » ١

 ةفرط لاق « ساسالا »

 ١© كبت ثيثأ تلبتلا نسح ٠ دراو اهنم نينتملا ىلعو

 - ”اَنِحَوَو فح ارعشو دوساو تفتك ةفاحو ( ك) ةفحوو و (س) تآبتلاو رَعَشلا فحوو -

 رص همالظو ةأرعا ليللا لَمَج ( ىنمملا ) ونش عجلاو طاقم ابلفسأ يف ىلع ام اًمأو ىلعألا طارقلا فنسلاو
 اهنذأ يف اَهَْدَش ءازوجلا لمجو الفك ىلع هتلسرأ هنآك لي وطلا اهسأر

 نم "مط هنأل ٌبيصنلا رکاب طقلاو هز يف اضرع هتأر ملق ( نإل ملقا لق ( بي رقلا) « < هدأ
 كطقو كّدف داج اَذِإ » لاقي آول ملا قش ڈقلاو « انطق انل لع ابر » زيزعا 1 ليرغتلا يفو . ءيشلا

 ىلع ةنيدملا َلَخَوو » ىلاعت هلوق يف ایا يف ىنمج « جدلا ىلع » هلوق ( ىنعلا) « كّطخ ىوتسا دق

 مج هوض الإ هيف ءوض ال يذلا لظلا لمالا يف رجلا انيقسي قاس امل تاب يأ لدغ نيح يف يأ «“ اغ نيح

 حبلا رونب هئالظ ًطاتخب نیح لیلا ر رحاوأ يف را نوب رشي اوناكو عؤطنت الو عقلا ىلا جاتحتال “تش هناك

 کد قبس اک ليهس انبه مجتلاب دارماو

 « كنعو كىم » نون لثم فنألاو اا ن نع وص وهو لاب هلا وذ ةرغألا (بيرغلا) «٭»

 يذلا ناذجألا يحرتملا رتاقلا ف "راما ضيضغااو -- هموشيخ لبق نم ماکت اذا اتع ( س) لجل ن

 ” ا ءابپصلاو س هرسكو هلک و هضفخ اذا هتوص نمو ةّئوصو ةقرط ضغ لاقي ةضيضغ يهو هيحاص هضغ

 يهو رعلاب ”ةّصتخم ةبهملا نأ فورعملاو ةرقشلاك ةبهّصلا نذل اهنولل كلذب يي ليق تاكا: مسا وهو

 حرالا كر جار )ا عج ناس مر دع ا
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 اقطع يف ثانعإ قبب لو ادي هل مادا اعزإ قْبي لو (4)
 دا عار 17

 افذرلا المح طل اهنع لك اذإ هجاحترا الإ كلا اق شيرت (4)
 ل r معي مخ سا . ت .

 اَقَقلاو ا نوفر امأ ةنارزيَح هقوف ةغقح نولوقي (5)
 (م س سيد دك ) نوشيامأ (ج) ( نط) هعا(ان) | (ط) ةجاحمرت (سلا)

 ريشا ةلضاق يأ ءانطو ثييعو فطوأ 5 ”فطاولاو - بهش ةونعو بهصأ كام لاقي داوس اهولعي ةر
 يف ثيردحلا يفو لوطو ءاخرتسا عم راؤشألاو نينيعلاو نيبجاملا رمش ةرثك وهو بفطّولا نم رظنلا ةيخرتسم

 اسلا نأ ىلا « نغأ » هلوقب راشأ ( ىلا ) و انآ يف ناک لسو هيلع هللا ىلص ينلا ةفص

 وأ سرشلا نم رها رات ناك ق ارعلا ينو . ةننلا نون نم ميدقلا مهئاسل يف ام يلا نم لب برعلا نم سيل

 رفعي نب دوسالا لاق دوهلا

 واجن مرافل اهب فاو يم نأ تل يفرغ نم
 فصو يف ءىتاع نبال لزغلا نم ةعطق حرش يف ةاقُسلا فاصوأ مضوي ام ساو يبأ لوق نم لقتنسو

 « قيلتاج نينا _خاشو » اطتوأ رجلا

 ليزغتلا يفو ةديدش ةقشم يأ اتع هيلع لخدأ ًانانعإ االف َتَمْعَأو - ؟0ماَدْلا (بيرغلا) « 4 »
 ةغصي ( ىنعلا ) 2” فطيلاو قاش مآ يف غ وقو هيلع زي رع يأ « رع ام هيلع زي زع » زيزعلا

 اذه وجو . لبق فتا اذه سيو بيدا كل بجر رت هک تاکو دعو و اترا

 وپ هطقامت نمو كيلع ت اذا لالدلا نم ڈاکی

 » « وبلا ءام تفز « كلوق نم قع بهذ ينل ان فورغملاو فيزنلا (بیرغلا) « » ٠

 زعلا لي رنتلا يفو هلعاف - مے ملام ىلع ًاضنأ تف رنو یدمتی الو ىتدمتي يه تفرق هلک هتحزت اذا( ض)

 ر عب يش لكو زجمااو لفكلا فذَرلاو -رمخلاو «  نوفر الو اهنع نوعّدصُي ال »
 لوقي جاجترالا نع يأ « هنع » باوصلا لمل ( ىنمملا ) بكآرلا فلخ بكا رلا وهو فيدرلا هنمو فدر
 نع رصحلا زج اذاف هداعترا الإ هنم قبي ملو هتأمأ دق ركسلا نأكى ح رجلا برش ةرثك نم هلقع هنع بهذ

 حضوأ لوألا ىنعملا نككو رجلا ىلا مجري ريمضلاف « اهنع » باوصلا ناكن او فدرلا دمترا دامترالا كلذ

 لاط ام لکو ”فوقحو فاقحأ عجلاو لاطتساو لَا نم جوعا ام رسك كلاب قلا (بیرغلا) « » ٦

 ىلامت لاق ثيح داع ٌرايد ديجلا نآرتلا يف ٌفآَمْحَألاو رمقلا صخشو ريمبلا ريظك فقوتحا دقف حوعاو

 چچ ںآرفلا 26) : يي حرشلا (4) E حرعلا 0( gat ۲ تايلضفملا )( بهي ةبابثلا 0

 ٭ جرصلا () چ نآرقلا (4) ۲٤١ ساو وبأ (7) لہ حرصلا ىز
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 اَت اهدلج نم هاماظلا انل ْتَدَقو انمادُم بايع اناياشَح المج (۷)

 افسر ةَفَش ىلإ يح ةَفَش نمو ىو دبك ىلإ ينذُت يڪ نف (4)

 قغأ ام دب نم قيربإلا هيث دقف  هلوقجو هتنأك هيك كشيمب (9)
 دس ملا )

 اقطماو ليال رجفلا شیج ّماق دقو اوج وفقت ءاماظلا 5 دقو )٠١(

 ءازلا يشب ناریلطاو -- ل لاما نم يه هريضت يف ليق ٠ 200 اتخلا موق َرَدْنَأ ذإ واع اح رک داو

 نیس ا نب يلع يف قدزرفلا رعش هنمو نار ريخ عم نل نصح لکو ناديعلا سَم نابضقلا نيل دنه “ر رجش
 مالسلا هيلع نيدباعلا نب ز

 © يگ هنينرع يف خورا نيك نم ”قبع هر نار رخ نكي

 تشنج نصقلاو هءاوتساو هنقدل ةنار رخ ىلعألا هآلقو هربكك ل زمر بيثكب قالا لنك هّبش ( ىنعلا )

 ٍنْيَقورعما نصغلاو بيثكلا نم م منسحأ نصفااو بيثكلا اذه ّنَأ « هلا نوفرعي امأ » هلوقب دارملاو بيثكلا ىلع

 امال اذا نشب اهريغ غو ةداسولا اح نم زرثحلا شارا يهو يَ عج اياشحلا (بیرغلا) « ۷ »

 حج ”فحلاو 5ايطتسم ليقو 5اصا همطق ءيشلا دقو هدام عجلاو غو واصلا هيلع تسلا ام اشحلاو

 يذلا بوثاا انلعخ هب فحتلل فال الو هيلع محطضن شارف اندنع نكي ل (ىنمملا) باتكو بتكك سفال

 رفا الو شارف الب انتي اتا لوقلا اذه ٌلصاحو انفال َليللا هيف انيضق يذلا مالظلاو انشارف خلا هيف انب رش
 نيب راشلا بد وه اک

 نكسأ يأ « عقنأ فشرلا » هنمو هيتفشب هّصم ( ض - نإ هوحتو ءالا فسر ( بيرغلا) « »

 ن٣ رفشر ربح عبو ۽ بلق ىلا ًايبحم ًابلق لعجت يأ دبك ىلا دك بخ بقت راف ( ىنعملا ) شلل

 رخآ ىلا دحاو نم يرسي اهاودعو ضعب رابجأ میل ر ا نأ ينعي فت ىلا ہت ةفش

 ( ملا ) افغ لاقي القو یا كلذكو "ة ةفيفخ ةةمون ما ةوفغ هاريغو لجرلا افغ ( بيرلا ) « هد

 لوقي مسقلل « كشيمب » هلوق يف ءابلاو زاجم قيربألاو ساكلا هيبنتو هيدنو هبحاصل تيبلا اذه يف باطلا
 قي رابالا ٌةاوفأ تفشكتأ دقف سأكلا ةارداىلع هثمبتو را ةركس نم <يقاسلا هبنت نأ كيلع مزال كتايحب هعدنل
 مادقلا نم اهيلع ناک اع

 ريدأق همالظب كلذو هءوضب اذه رخآلا اهذحأ لتاقي نيشيج ليللاو رجلا لج ( ىملا) «۰»

 راها لابقاب لیلا ريدأ يأ هيلع ةيضلا بلغو موج عبقي ناتا

 ٠ قدزرملا () ج كارلا 0



 ٤ نونالثلاو ةيداحلا : ةديصقلا

 نت دي ناب يف ودب ےتاوخ اماك ايل موج لوو )١(

 اح ليغ تيك هذ ڏر بحاصك اار اهراثآ لع و 6

 فرط هجمت بوبيلا ابيرارع  ةبكَم وبلا ىرتشلا تتَبقأو ١9
 افدِس ار “ينم نم قرح  اهءاَرَو نم اخ اداب دقو )١5(

 (جل ل ماد نسب ل دكر املخ هليل تكل شيح بحاصك ( امال )

 الب ےتاوک تناكي أ رةيفخ دي نانب يف ةرهاظ رتاوك تناكو ايرّثلا مون تب رغو ( ىنملا) 1١<

 ف علب اخ هناك اهنم ر بكي لك بك < اوك عبس ةعومج ايرُقلاو دب نانب

 « دس ا ادر يعم لساف » ىلاعت لوق هنمو ٌةَداملاو رصاتلاو نوما ءارلا ركب هدترلا (بیرغلا) «۲»
 اق هت اک اپا د اهملخ بهذو ( ىنعملا) ه َرهظ نودشي و هيورصني نم يأ « مالسالا هدر مه » هنمو

 مياتلا هل لاقي كلذ لجألو ايلا بتي نار كلا نأل «خلا - و » لاق ااو . هل اماوَع هفلخ هليخ تفختساو تراوت

 ريدي هبال اربد يي رمقلا لزانم نم مار وهو ءازوجلاو اًيرتلا نيب مج ناردلا هديس نبا لاق علا

 بك اوك نأ تيبلا لصاحو . هُمانَس هت لاقي روثلا نم بك وك هسخ ناربَدلا يرهوجلا لاقو هعبتي يأ اي ثلا

 ايرثلا فصو يف ةمرلا يذ لوق اذه وحتو . ايرثلا بك اوك دعب "تب رغ ناّردلا

 ل وهالو قوبسموهالف انار اهراثآ ىلع فدي

 بک لاقي هنأل امر رع ىلع ىنمي « ايمّرارمب » هلوق ( ىلا ) نيه (بيرغلا) « ٤۱و ا۳»

 رخل نيظنو هب بلا الو هب كأ لاقي الو ماللاب ءيشلا ىلع ّبلَأ كلذكو هقراثي ملو همر اذا ءيشلا ىلع
 رعاشلا لوق « ىلع » ىنسمم ءاملا ءىبجل

 “اشا هيلع تلاب نم ناه دقل هسأرب نالا لوس برا

 ٠ نيب رعشاا نم نامجت ٍنامزنرللو ؟00نييرعشلا حرش قبس دقو هاَصْيَمْملا يرعشلا « اهتخأي » دارلاو
 اكمال مزالت *تلقا دق َروبعلا ىرعشلا نا يا دحاو دمي ًادحاو اهبورغو ليللا يف موجنلا عولط فِصَي

 نم ار قلق نأ برت اہک 2 رش ءاصيمغلا اخ اهدع ”تلبقاو انج ىلا هدوقت اه بوبي ” فال

 ىتعم لصأو ءاضبب ةمقب هنأكىريف مؤنس شنت اغاو رصبلا درج كردت ال ةريثك موجن ٌةرجلاو . ةةرجلا تاقاط

 ةناّبتلا برد ةترجلا مست ةّماعلاو ةنشُح تاوصأ اهبحاصت يتلا لامعالا نم هبشأ امو رشنلاو بحسلا ةدامل

o)خب جرصلا () كالا (4) ا حرعلا (*) نالا 8 چچ نآرقلا  
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 انت اهُقسْنِي ءاماظلا يف يربو ةر مد تيا ريل فاحت )٠١(

 افك هل تاانماط هيد ىع ارعاظت للا ناتا ناک

 اقل هلأ ضع دق لّرْغأ اذو هتانس هيلا يوم حمار اذف (۱۷)

 ارم هشير يف ليلا تحت ي قرت ُلَدْجُأ مبتلا بيقر ناك (0)
 ( عم س ساد ام) هسأر ( بلا )

 اةتكَجلاو مالكلا ٌةرثك ٌةريربلاو ٌدسألا ٌرابولاو حاصو بضغ السألا برب (بيرغلا) «»

 ٌلزعالا كاملا رخ اللو *عارلا كاما اهدحأل ل 5 ناری ناکر ک ناك اسلا (بيرغا) «ا۷ وا۹ »

 سيل ”متارلاو رمقلا لزانم نم وهو هل حر ال يدلا ل | رعألاك بك اوكلا نم هيدي نيب َءيش ال هنأل ”لزعأ يهو

 جرب يف اهو بونجلا ةهج ىلإ وهو ءاونألا بكاوك نه لزعألاو لامتلا ةهج ىلإ وهو هل ءوت الو هلزان» نم

 ىنمع انه انُم َرَماطَت ( ىملا ) دسألا الجر اهو لوألا نيرشن يف نوكي رحفلا عم لزعألا كاملا ٌعولطو ناريملا

 هل نانماض امهتاكر ككبم ةف *لکه نع ناعضدي ثلا لاک كل نار نبذل نيک اسلا © راک ل وقي رهظ رهظ

 ىلع ًانسأ هلغأ لقي “ر هل سيل كلذو هب دَ و هيلا هدّدسي يأ هتانس هوحن رشي "حر هلان كالطلا ن
 » ء مديد يف بأ لب هيلا هدب دم يأ « همذخأيل هدي هيلا ىوحأ » : نم © هتانس هيلا يوهم » لوقو كنكنك

 ةرأ ت'رَطَأَف فسلاب هل ”تيوهأ هنمو ةدصأق ةبهاذ ىنعع قي واه اهلمح يأ هيأأ هدي ىروهأ هتقيفحو ةدئاز

 اف بهذ ضرألا يف ىوهو ايوه ( ض ) ىوهك طقس ءاوهإ هيلا ىوحأَو دت
 يقر اهنم لكرمقلا ”لزانم ليقو براغلا بقرب قرشملا يف يذلا محنلا بيقرلا ( بيرغلا) «١ه»

 باغ ءانع اًيرثلا تسلط اذإ ليلك لا اهيقر اًيرثلا لثم هعواطب بيضي يذلا مجنلا يقر » يرهوجلا لاق
 ليم لوق هنمو « ايرثلا تباغ ءاشع ليلك الا علط اذاو ليلكألا

 اهبيقر ايرّثلا قلي وأ ةي اهل تسل نأ هللا دابع ًانحأ

 يذلا لْدَّجلا نم هلصأو ةبلاغ ةفص ”رقصلا ”لدجألاو -- رسيلا بيقرب ًابيبشت ايرثلا بقر هل لاقي ٌقوُيَملاو
 لدجألا تلج اذاو ةفّصاا ةبلغل ءامسألا ريسكت هورتك ل داجا مجلاو هاتف ثدددش ليلا ؛تلدجو ةّدشلا وع
 يتلا ءامسألا ّنأل لداجألا يهو لدجألا اذه تلق رقصلل مما هتكرت ذاو ”لادج روقصو ”لدجا *رقص “تلق ًاتسن
 ةبقرلاو ُبقرَمْلاَو  لعافأ ىلع تمج ةضحم ءامسأ اهتامج اذاف اهب تن اذإ ل قع م لأ ىلع

 بزا هيلع عنقري فر عضولا

 ناسللا (؟) خخ حرشلا 04
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 ي رم 5 5 ر ۳ ع
 افْشَح هن يف نالطأ دق َةَرْجَوِ لفط اشعنو شن يب ناک (99)

 افلإ هدسب دي إل فلإ قرافم هم ذأ علاطم يف اليس ناک (۳۰)

 (دك ) برر لفاظم ( فلا )

 يهو أبلذط اهعم ي ”لفط» ”ةقانو ”ةيبظو شحوا او سنالا نم لفطلا ”تاذ ُِْطْلا ( بيرغلا ) 2

 اليم نوعي رأ يه يعمصألا لاق ةرصبلاو ةكم نيب موم ةرجوو -ليفاطمو ٌلفاطم عملاو جاتنلا ٍدهع ةبيرق

 سيقلا ؤرما لاق اهرك د ءارعشلا ترثكآ دقو شحولل ةتبرم يهف ”لزنم اهيف سيل

 ©7لْئْلُم رج ٌشحونءقرظانب  يقتتو ليسأ نع يِدْبتو دص

 ليحل لوقك غو فد نمت « نالضأ » هلوق ( ىنملا )
 ”” مصاع نب سيق رحدللا يف اهسرافو | اًهدبمع دعس نب سيق ونب تضأ

 دق ق لافطأ ةتاوذ داظ نہشمن عم شمن تانب ناك لوقي هعاضأ هّلضأو عاض اذإ انکي تع ءرض نم ر راج وهو

 ثمن اهنم همم رأ بكا وك ةعبس يه شمن ”تانب و . هنفدل همن نام َهنْمَصَأ دق وأ ةزانم يف نهد نفد

 ةفرعمل شف فرص كرت ىلع ءاّرعلاو هيوبيس قفناو ةفرعم ال ةرككأ فرصنن ف تاب ”ةتالثو هب رم اهنأل
 يدمجلا ةفباتلا لوقك مت وني رعشلا يف ءاج اذهو “کنم کر کتا نال شست نبا حاولا "”ثينأتلاو

 وصف اوعد شف ون اماذإ هحابص وعدي كيدلاو امرت

 صربألا نب ديبع لوقكو
 “)> دقارشلا رهو زمن ونب ينال تحصأو نامزلا يناَْفَأَو لين

 ”تانب اولاق اک شمن تانب مالكلا ةجوو ركّذ اک« شمن ونب » لوقي نا رضا نإ رعاشللو يرعزألا لاق

 اهعيب رت يف ش شما ب تتش ليقو یربکآو ىرغصلا نانا وشن تا د سرع تائب و ىاوآ

 ملط اذا » لتلا يقو ظيقلا يضقني و اهكاوفلا جضنت 3 هعولط دنع نام کرک ليس ( ىنملا) «20د

 ملطي الو ليللا رخآ يف علطي بکر كلا اذهو م لد يف ؛ بر « ليك خوو لیک حفر لبس
 ليللا رخآآ يف ليهسلا عولط ينو بكا وكلا يه يتلا هبابحأ ق ةراغم هناك هل ًاتیفر هعم نوكيل هدم بكرك

 ساوث وبأ لوقي

 ٍةادغلا تقو نء حبصلا لبق ليس يراسل حال الف
 ° تامقاف ريب *أ ريم ٠ هيلا "تسبمشتاَو توقايلا ادب

 ت ب

 ساون بأ (3) ۸۲ سربالا ني دبع (ه) ناللا (4) حالا (*) حاتلا (0) ؤ۷ تاقلملا (0)



 : 0 , توثالثلاو ةيداحلا ةديصقلا 8
 قت ةنواو ودب ةتواف ووم نيب ”قشاع اهاهش نأك (؟١)

 انْحّرلا رك دق نازوکرم نآأوإ هل راف اہطق لمم نأك (؟0
 افعض هب يفاوأا م ف َنُصِصَق عفا سنلاو ٍرذتلا ىتاَدق نك )؟(

 افتمنلا فطتخاف ردبلا فصن نود أ ارئاط َمَوَو نيح هاخأ نأك (۲۴)

«Y2ناک اذا نوا َرمألا كلذ عنصي ”نالف لاقي نيلاو ”تقولا وهو ناوأ عج ةنوآلا (بيرغلا )  

 ديب ز وبأ لاقو ًارارع هغدو ارارع هعتصي

 © تأ ام هلم يتم دهجلا مهيطعأ  ةنوآ دولا لعأ لاقثأ لاح

 شم تانب نم رح کاوک هراز اذا (ن) ضي رلا داع نم دئاع حجج وهو « وع » هلوقب ٌدارملا (ینملا )
 ثينأتلا ريمص رعاشلا َمَجْرَأ اذه لجالو مراصبأ هب نونحتي سانلاو اهنم نح کرک ىهشلا نأل ىرغصاا
 رخآ بك ارك يهو هباععأ هدومت كاللا ىلع ًاقرشُم ًاقشاع هلق قباسلا تيبلا يف ةروكذ ملا شمن تانب ىلا

 هالن ىارخأ اهيلع ' ودي و ةران نيملل وب

 ودملا ىلا ٌركسملا فرو - ضرألا يف ُهَّررَغ ( ض - ن) هّريغو حرا زكر ( بيرغلا) «*+»

 ىلع كلذ لمف اذاو موقي نأ لبق هتسأ ىلع فح نأ وهو ّيبصال رفحزاا لصأو مهترثكك لقث يف مهي لا اوشم
 ةئفلا ىلا ديور ًابشم هيف لک ينميف لاتقلل نايقتلي نيتثفلا < يذم نايبصلا فحزب هيو ابح دق لبق هنطب

 نيفحاز مومتيقل اذا يأ « حرا ورک سلا یک اًذإ » ىلاعت هللا لاق بارضلل ينادتلا البق ى رخألا

 « فح زلا نم رف ناك نإ هل 'رفغا مهألا » ثيدلا يفو ردصملاب ةيمست ودملاىلا نحب شيلا ًاضيأ فحزلاو

 , “قبس اک ملا ةماقا نع ةيانك_ را کر ( ىنعلا )

 يفاوفناو يشع يهو حانجاا مّدقُم يف ٌرابكلآ تاثيرلا داول یتادقلا (بيرغا) ٤۲٠و٣۴٣ »
 رعشلا ٌصقو  همداوقب يأ رسنلا ىتاَدْتب ماس شار لوقت ةءداق ةدحاولا مداوفلا تحت يهو اهرافص

 يف قل رئاطلا مودو ¬ صوصقم ٌحانجو هب راش صق لاقي ْصقملاب اهنم عطق اهريغو رفظلاو <فوصلاو
 يف مب ودتلا ليق ءاملا دیک يف "تراد سشلا تماودو هّيَحانج لر الف ءامسلا يف مَ نأ وه ليقو -اوملا

 رسنلاب هيبشتلا ىلع نافورعم ءامسلا يف ناکرک نارسنلا ( ىنملا) كلذ سكب ليقو ضرألا يف قي ودتلاو ءايساا

 اسلا رنشلاو عقارا ىسسقلا نولوقيف امهتوفص» ماللاو فلألاب ٌرسنلا وأ رسن امهنم دحاو لکل لاقي رئاطلا

 رخؤم يف يتلا ٌراغصلا هتاشي ر رقت | اف هحاتج ملقم يف يتلا ر ةايكلا اشير اتسم دق حيا رسنا نأكل وقي

 تابكلا هتاشي ر ناكر يطي نأ ردقي ١ قالا ترسنلا نأ لوقلا لصاحو امف ةوقلا مدمل ءاوهلا يف هعفرت نأ هحانج

 4 حرملا (2) ڳچ ةياهنلا (ج) ب نآرتلا 5 0 حاملا 0
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 fe نوئالثلاو ةيداحلا ةديصقلا

 اّن ياو 3 جبسنلاب یس ةثو "يبول عيا ناک (؟)

 افرص ارش تاب ماَدُح م ميرص يت لام ذإ لِيَ مالظ ناک )۷

(YY)حتساف ي ثاحتلاب ىذا كرثلا نم رڪ ”ناقاح رجفلا ةدومع نأ  

 انْ هّالَط تقادزاف نقلا ىأر  رفمج ٌةَرغ سمشلا ءاوإ ناک (۲۸)

 افْعَر ةضافطقو رش ةنرامو (مراوص اضيب امالا تشاج دقو (؟9)
 اضم اهناذآ ٌمالمقأ هل مت  اهنأك يور ليلا قاتم تاجو (0)

 افن اهيتقر نم هاني ْسَلَدُب دقو رفعج ريغ ارفمج قلت كلانه (؟9)
 (ط س سا س ب ) رصمم ( افلا )

 هّمامأ ءاج نيح ردبلا فصن فطتخاف ءاوها يف راط هت أكف ئاطلا ”رسنلا اًمأو ةعوطقم

 ةريون نب متم لاق فصنلا نود ليللا نم مق ميرملا (بيرغلا) «؟ه»

 ©2 و ر مایا لا لمل نم ناب اذا هيَص قارطي هرملا معنل يرمما
 نم نوکت ضب نم اهضم بب ءذصو ليلا نم يوو ليلا نم هدو ليلا نم لَم ىضم لاقي

 ًابلص نوللا وسا هدوُع نك واو  هّمصن يأ ليللا نم زوج ىضمو هثلت وأ همب ر ىلا لیلا لك

 جسنلاو دوسا هنوأ كروكي سونبآلا ( ىلا ) مسأس يب رملا او برعم رب ونصلا قاروأكه قاروأو دج

 ينمي ضيبأ هنول نوكيو سراف كولم ٍدَحأ "ورس ىلا بوسنلا “"قيق ريرلا نم بولا وه قادم

 قدزرقلا < لوق يف يناورسللا درو دقو عصا ضایب ًاطلتخم راص ل ايالا د داوس

 یتا قارغلا س نم رعاشم هنود يناورشُحلا كنرفلا نبل

 نع تلاز ليقو بورغا تفيض سمشلا تلامو يملا نم اند ٌراهلاو ليلا لام ( بيرغلا) «؟>»
 “فرص ةيبارشو هريغ ةطلاخع نع فورصم هلال اه ريغو رخلا نم ٌصلالعا رسكلاب ُفرّصلاو -- ءامسلا دیک

 ىلع ًاعورطم ىأ « سأكلا عيرص تاب » لاقي . ليللا ةّوق اوز فصي ( ىنعلا ) جوزم ريغ ضح يأ
 رخل أ برش ببس ضرألا

 كارعألا وق ىلا ةراشإ هيفو هواوسل اًيشاجمن لیللاو هضاييل كلرقلا ناقاخ رحفلا لمَ ( ىنعملا) ««۷»

 نامزلا اذه يف دادغبب مهطلستو

 هّكحاض يأ هجولا ّقلط ناك ةقالطو ة ةقولط ( ك ) لجرلا َقْلَط (بيرغلا) ۳۱و۳۰ و ۲۹ و ۸د

 ٠١١ ضئئاقتلا Ov vv ۷ للعلا ءاقش 000 44 تايلضفلا 4(



ESٍنوثالثلاو ةيداحلا ةديصقلا  

 قلا )

 افطَح هّكوصو 6رب هتيزع العاج ةبيركحلا يف هارت اكو (۳۲)
 قرح هتبطخو اللف هدهاشم العاج ةماقملا يف هارت اكو (؟)

 ( ساس نسي س حک )ا همئارع ( فلا )

 مالك يف راجو هالثم هافْعْضَو رادقلل يف نم رسكلا اب ءيشلا عضو ضقت ٌدض ههجو قلطتو هرم
 هنأل هلاثمأ ةئالثو هالثم يأ « هَمْمَض كل » لاقي لاتمألا نم هيلع داز امو دحاولا لثلا عضلا نوكي نأ برملا
 حلاو روصحم ريغ هرثك أو حاولا لقا وهو ثوصحم بئمِضلا ُلقأ ليقو ة روصح ريغ ةدايز لصألا يف
 نرالاو “واماتلاو س ْلَع رذقلا تشاحو برطضاو جاه ( ض ) جاومألاب ”*رحبلا شاجو -- ےفامضا

 ةعامج يّ كلذلو رةبالص يف نال اذإ ةنورعو ةنارع (ن) ريثلا نر نم نْذللا نيالا بلصلا جاما نم

 29 ةضافضعلاو  وتبَصق نود وهو هنم نال ام فنألا نم نراملاو ةن اهتدحاو هنيلل نارا انقلا

 "فْغّرو فوغزو فازا عجلاو کو کس لسالسلا ةقيقدلا ةكسحلا ةنيللا ةمساولا عوردلا نم فغا
 رعاشلا لاق دحاولا ظنل ىلع ًاضيأ

 ني وهو ةفيسلا درت فْغَر من يلج قوفو ٌرغألا يدك
 هئيمج وأ يجو لجرلا نم ةرغلاو م ردلا ردق سرفلا ةَهْبَج يف ضايب لصأألا يف ءا ( ىنملا ) ©؟9ىدرو 3

 برملا يف هني رف لحرلا نرقو ©" ”ىبمملا اذه يف رويت خي ران بحاص هلمعتسا اک
 لثم قيأك ت اغا ثلث اهيفو کل ثم لممتستو کی نعم اهانم» ناک : هلوق ( بارعالا ) همس و محو

 نب نأ ثيدح ینو رهن ن اک د يزل ليزغتلا ينو نيک لثم اثم نثكو نعاك ل ثم اکو نیک

 لاق a اهنودمت يأ 6 بازحأألا ةروس نودعت اک » بك

 ماكتلا يف هصقن 3 هتدايز تماص كل بجعم نم ىرت نثاكو

 تاماقمو رسل 1 ًاضيأ وهو هيف موقت يذلا عضو لصألا يف ماقللو ةماقملاو -0©2 نّطَحلا ( بيرغلا )
 روثتمو رم وظنم نم ۽ بطُح ىلع تاماقملا قلطتو ”ةماقَم سلجم يف نوعمتجي ةعامجلل لاقي و مهلا ساّلا

 ةنسح ةماقع ريمألا يدي نيب ماق ساسألا ينو . هيف لاقي يذلا مضوملاب ما داكن ًةيمست يري را تاماقك

 ةكشللا هانيتآو » ىلامت هلوقك ٌلصافلا باطلا لصفلاب ُدارملا ( ىنمملا) اهريغ وأ ةع وأ قبطخب يأ تاماقبو
 موقي هنم ادحاو افرح نك هزاجيإ و همالك ةغالب ىلا « افرح هتبطخو » هلوقب راشأو « "باطلا لْصَقو

 يبنتلا لق اذه وجو ينآلا هلوق يف يناس اک ريغ ةبطخ ماقم
 رح هظنل نم ظافلألا قرغتسي و و بطقب شيلا اقم موق

 Frelag (م) ¥ جرملا )4( نالا (e) ¥3 حرا () چ جرصلا (0)
 ٣۷١+ ينتملا (م) جج نآرقلا (۷) جل حرملا (5)



 ¥ نوئاللاو ةيداحلا ةديسقلا

 افْئِص تعمتجا الو اقم 'تقرتفااف هدول ادع ماياطع يتأتو )۳٤(
 «(املار

 افصولا قرغتْساو بانطإلا رواج نإو عاشو ةييطخ يقاب اع ىو (؟8)

 افرض الو ًابطَح هاوت نم ريغ ىلع هل ىزأ ال ينثأ الإ هالا وه (۳)

 اشو وأ هنم اجمد اييلع ناك ادي هل تدم ءاجيحلا سش اذإ (۳۷)
 س

 قتلنا ام مذلا نم هيلاوع برت يذلا يتتسي ول َنابضغ اهب لاصو (۳)
 اَقلأ 'تبهو دقو فأ تلزان دقو هفكردصت سابلاو ىذتلا لزج (؟9)

 افرع ىغولا موي تولا اهنم قيميو ىلا عم اهبف ذولا لهتسي كي )٤٠(
 ( لک ) يقي (نط) (ت) م س لك س سب ) قارعالا ( بلا )

 نع هقيدص رم نأ ريغ نم ساناا حي هفورصو هب وطخب مم هللا ( ىملا) «۴و ۳و٤۳ »

 هيواي و هلا نم الإ اهب ُبِيِصْيال بئاصملاب سالا هتباصإ يف رهتلاك ارداق هنوكم م حودملا كلو هودع
 ساون يبأ لوق اذه لبا

 “يدمي و هن قي نم لكى لع  هفرصب ينأي ثرحدلا ّآلإ ره اه
 ةفرط لاق ملا يف يلي ْلَح مردو زقنُمك جملا ( بيرغلا ) هحب»

 تخت م عقارخ وأ رش ىلع تقع جيلاسلاو رل

 * 2 اهريغو جاملاو رةضفلا نم »يش نم ناك ام ٌلاخلخلا قواو

 برملا يق ٌلوصي و يأ سا ٌِبَلَط وهو ءاقتسالا نم « قتسي ول » باوصلا لمل ( ىنعلا) همه»

 يف هب ةدش "فص . هضغ نم دافش ل لمص | مامر بَ يذلا مدا نم يتتسي ول ثيحب نابضغ وهو
 ماقتنالل شع داز هيضغ دتشا املك لجرلا نل برملا

 هّيوص مفر يصل لهتساو لهنا كلذكو توص عم هباصنا دتشا رطلا لهتسا (بيرغلا) «4ءوسهم
 تنمو ةبّيطلا ةحئارلا ٌف'رَملاو س تلهتساو كعأ دقق هضفخ وأ ةنوص مفر ملكتم "لك اذكو ةدالولا دنع ءاكبلاب

 نم بصني يأ ديلا قرع ةوادن ىدّتلاب ُدارملا ( ىنملا ) « قرع بيطأ ام » لاقي ةبيطلا يف هلامتسا ”رثك أو
 وحنو هئايلوأب ”محرو هءادعأ ىلع يدش هنا يأ برحلا َموي توملا ةحئار اهنم حوفتو اهقَرَع ةوادن عم دولا هدي

 مزاخ يبا نب رشب لوق اذه
 م4 تاقلملا ۷٤ )١( ساون وبأ ()



٤ Aنونالثلاو ةيداحلا ةديصقلا  

 افرع اوفرع الو ارك اوركتأ الو رفمج لبق نم ُكلالثألا َهَدَس امو )۷

 طمأامو اوقسأو ىد أامو اود أف هل أل ُحاَمْتاو ءواجاس كم (45)

 وأ اوُردَع نِإو ىطغأ اوت نإو ىزا اولجت ْنِإو ىرْوأ اوُدلْسَأ اذإ )٤۳(
 أ ام هللو ىدْبأ ام سانللو ىتقا ام دوجللو قيأ ام دجملف (15)

 اهات لضخ لضاوف فكو رش هش فک فك نفك هل

 اقوم ةر يناملا نامزلا يف نكي مل يأ لوهحلا ةعينص ىلع ءانبلاب « دد » هلوق ( ىنملا) «غ٠»
 خاو يناثلا _عارصللا ىتعمو رفمج لث لمعلاو لوقلا نم رباوّصلا يأ دادّسلا ىلا اش رو

 يف اهلصأو ريقس وأ يرج يف هعينص لثم و ناب هضراعو هرخافو هاراب هلجاس ( بيرغلا) «4؟»

 خالا ج ج رخ ام لثم ِهلْجَس يف امهنم دحاو لك ج ريف نايقاس قَتسي نأ وهو واللا وهو لحَسلا نم قَسلا

 PE) ”رحلا » موق هتمو اورخافت اواجاستو ةرخافملل ٌداثم بسلا هب رضف بلع دقف لکت اخاف

 سابع نب لضفلا لاق

 © بك رقع ىلا ولدلا المي انجام لِجاُي ينلجا نس
 بجا ملوقك "حلا هيلع شع ع ركبلا فاح اهيل غلب اذا ضرألا الص يهو يدك علب رفاحلا یدک أو -

 دع لج اتیا ىلا لبو یک باحر مل نمل ليقو ةقشلاو نامرحلل ًالثم راص مث لص اذه

 او مطقو ةّيطملا نع كسمأ يأ « یدک أو ةليلق طلو » زيزملا ليرتتلا يفو هريخ كقو لاؤسلا

 ارعش لقي لو هرمش مطقنا ٌرعاشلا ىصأو عدتراف انّصلا غلب ”رفاللا قضأو - «“ )راما تدك أ » لتا

 ءاسنللا لوق اذه وح ( ىنملا ) اهي علما ةجاجدلا ىنصأو
 هاد تقلب اذا يدْكَي الو هاد وغلب ام نايثفلا یت

dEtgE»رعاشلا لاق ران جري الو توصي نأ وهو ُهُدْنَر َدْلَص ٌلجرلا ررصأ (بيرغلا)  

 © را كلير ال كذانز تبق اللطو ديزي اي كدانز تدلص

 م2480 بلص کر تف »یلامت هللا لاق نيضرألا نمو ة ةراجحلانم ایش تبن * الام دلو دلصأف ناف حدق لاقي

 لاقي اک ہدلصأف سايقلاو الص هدجو يأ دلصأف هلأس ًاضيأ لاقيو ريثعا لو لخبلا نع ةرابع دان زلا ُدولُضَو

 نالف ىأتراو تص دض تيرو تروق هان تجرخآ دنزلا ثب روأو - ٌدايخب هدجو اذا هلخبأو هنبجأ

 هربدتو هيف رظن رعألا

 45 نآرفلا (4) مچ دئارفلا () به دئارفلا (؟) ( مك هدام يف) جالا )١(
 مج نآرقلا (۸) چچ دئارملا (9) ٠٤۹ ءانخلا (50) چچ دئارملا (ه)



 ۹£ توئالثلاو ةيداحلا ةديسفلا

 اقش دق ٌرحبلاو رحبلا َجيوم قِرْْيو ر ا أ ٍنْرْلا نونظ لوغي (55)
 َهَذَق هلثم يف حدلا نوكب تيشَح ًارخاز ر حبلا هُبْبَع يتأ واف (55)
 افكلاو دْنّرلا لدي ءيشب فيكف 7 ىر هاونألا لدنت امو (50/)
 متا نم موقف تسلك كلذك مدو كلام سالا باقر كلم (48)

 انا ْتَكَمَف دقو فرط 'تقتط دقو اهالي هب ايالا حْ یف )6٩(
 يا ےک فلا)

 اقصتلا هلبق لس اتال تناكو ةو ثداوملا َفطنلا لاتو )0۰(

 عمي س سي) الامز (ب) (ما سبا ىك) ةنوأ ( فلا )

 وهو ُناصقنلا ًاضيأ وهو ع رلاو ٌةدايزلاو لضفلا ةفشلاو ٌدْمَّشلاو داز هيشلا نش ( بيرغلا) «4هد»
 ري رج لاق صقن اذاو داز اذا (ض) مردلا فش لاقي دادضالا نم

 ° اومضوتساو مهيلع فشو اوری اوما ال نيڪ رتشک اوناك

 « ٩ نیب ملام حير نع » هلوقکو هو « نم 9. 4 مل ام ضش نع یھت هنا » ثيدحلا يفو مهيلع داز يأ

 ردقت ال وأ ةلطاب ابلمجي يأ رطملا وأ باحسلا نونظ ٌحودمملا كيلي هانعم « نزملا نونظ لوغي » هلوق ( ىنعلا )

 يباتملا لاق ردي ل ثيح نم هذخأو هكتهأ اذا ( ن) «يلا هلغ نم هدوُج هك كردت نأ

 ؟؟2ادبصقلا يضنتو نونظلا لوت اهعصو ابر لع “دیم

 وغلا نم هحطس واعي ام وهو هب يري يأ ”رحبلا 'هقذقي يذلا دب لاو فذذقلاب دارأ ( ىنمملا) ه«عدم

 ءازلا حتي يأ اذه ب لاو هيف ريخ ال يذلا دب لاك اهيلع يانو رحبلا ٌلثم هرخافمو همراكم نأ ينعي ردكلاو

 ضخ ثيدحلا ىلع انلبقأ مث » يريرخلا لاق ءيشلا رايخ هانعمو ٍةدب از عج وهو مذلاب وه يذلا يلا ريغ
 هيف ريخ ال اع رباب و مالكلا رايخ نع رتی زاب ىنك « “ دبر يقو هدر

 ريغ مسهنأ أ ينمي مهبولق كلام ال طقف سانلا رباقر كلام وه نم كولا نم ( ىنعلا) 6« ةهو عال »

 مهباقر كلام هنأ اک م واق كلام وهف هافوو صآلخإ لها هتيعر كلم حودمم ا نككو هل مهتعاط يف نيصاخم

 هَر راش نأ َداَوأ نإ ةيعَرلا هذه لثم هسفنل رات نأ كلدل يغبنيف

CED»رعت لکو هل تفرشتسا هيلا يرصبس تح طو العو تما هيلا يرصب حمط ( بيرغلا )  

 هعضترع جوا حو ثرحب و هبحاص عافترال ٌرخفلاو ركل ٌحاطلاو هعافترال كلذو اط رك يف طرفم

«e»ىنعمم “مسا ثلثي و رسكلاب فضلا ٌرَذصلا هب ٌحيرشني مييحص تمم تيبلا اذهل رهظي ال ( نما )  

 ۲۲۲ يريرلا (4) ٠٠٠ ينتلا (؟) مه ةيابلا (؟) لج ريرح زا
)۹( 



 _ نونالثلاو ةيداحلا ةديصقلا 2

 افك حأ ىلع طق مل مويلا ىلإ اهوامع قوف هللا ءامس تناكو )0١(

 افذق تثدحأ ىادخملا ءادعأ هيلاوح تدر انف اش ْتَشم دقو (ه9)
 نأ الو قرأ اجرح اوذجت نلف هركذب مادا ساک اوج لآ e) هميم سعر 2 .

 قِجتنشك هيف ضورلا يسن بہی هار ىتح بارلا هنم َدَدْعَبَت (ه8)
 افغا هرني ُىَجلاو ةيهافز هُدْووَت تايانلا ٌدوقع ٌداكت (ه8)

 وأ كولملل نونيدي ال نيذلا يلا حتفلاب اقللاو ًالدعو ًاقاصنا يأ امن مهنيي و ىنيي اوامج ام لاقي فاصنإلا
 يا الا نبا دشنأو هئابس ةيلهاجلا يف

 ا م كوالا نيد اب يعن 5 ءابنالاو كيأ رس مي
 ا ,برح ىلا اوجه اذا خابر لكلا ف يلا ملل

 ا سرلا دلعل حاقللا ريت يتلا ةقانلا مو حس“ "ودل اهتدحاو بالا رسكلاب حاقللاو

 ملعأ هللاو كلل نومضخي ال نيذلا ول اند يف هع لبق تاکو نم دملا لت مدن لاذ
 فتكا مدألاو بولا هب مهضم صخو هَمطق ( ض ) ءيشلا فک ( بي رغلا ) و

 ادي ْنِإَو » زيزملا لي زفتلا ينو ةفوسكو ةفاسكا مث فسكو فلك علو ءيشلا نم ةمطقلا رسكلاب
 ةفلكلاو « اك انيلع تحرز 5 ءامسلا ا 2 نأ » هنم رخآ عضوم يقو ع ؟*9ءاعسلا نم ًاننك

 اصملاب براض يأ « فذاقو فذاح نيب مم » لاقي هب یر ( ض ) هبو رجلا فّدقو س ناهجو ةفسكلاو

 © رهاوملا * فذ رحبلا » لوقت ةراجحلاب ر مارو

 بهي ىذلا 'ےسنلا دي ىتح ٌدادنب هتسايس نسخو ِهلدَع لجأ نم ”بازلا راص (ىنملا) et و ۳9
 اذا هريغو شارقلا ىتجسا لاقي الغلا وهو ءانجلا نم ءانجتسالا ناك اذا اذهو “فيطل هلأ عم ًاضيلغ هضور يف

 يلاتلا تيا يف لاق ام ىلا اذه ديوي و ةظيلغ يأ رفاج بوو ًاظيلغ يأ ًايفاج هّدع

Goonةد الو » ىلاعت هلوقو هنمو دوهجللا هنم غلب ةداوأزأو 8 (ن) ألا ٤ 2أ ( بيرغلا )  

 “يفر وهف بصخأو نالو دَر ةيهافرو ًاهافر ( 2 ) هشیع هرو - هيلع یش الو لقيا ال يأ « 0

 هعرسأو رولا رمق أ لصألا يف هفرلاو رةيهافرلا ین ًاضيأ ةيغافرلاو ةغافرلاو لالا یر وه لوقت تادو

 ءايشألا فخ نم ءاسنلا دالق ( ىنملا ) ةتدارأ املك درت نأ وه ليقو مدي لک لا بالا برشت نأ وعو

 لمل ”رظن هيف « افطل هقرسي وجلاو » هلوقو هدَغَرو هبطخ لجل ربازلا ىلع شي اکی ًاضيأ اهلج نككو

 “فيطل ًاضيأ ءاوملا نال قري هاوحلا داكي ثيحب هتفاطا نم راص بالا نأ هب دارملا

 مكب نآرتلا (4) ¥ نآرقلا )جج نآرھلا (؟) ناسا 00١



 0£ نوثالثلاو ةيداحلا ةديصفلا

 الخ يبشر سلا مأو احتج هل يفعل: مايألا أ ثيحب (05)
 انف منَس الو اًنْعَو ادم الو يئاك ا اڪ ًالزنم الف (00

 اشو مدع ىلع “تناك نإو يضمتف اهو تابعا يفاوقلا رست (50)
 اص اَهنَدَق هاجيملا تناك ولو يک ليلا يف يهو وٿ دنت هاللا َنِم (ه9)

 اسر ڪار (طت السقا ةكيزأ اهرخت يف ةا )٠(

 انبه حانجلاو  هانإ ينامعأ هئاطع لضف ينفحلو ٌهايِإ هسلأ ( ف ةبوثلا هم ( بيرغلا) «هد»

 زيزعلا لي رغتلا يقو . رثاطلا هب رطب ام لصألا يف وهو للو هارد يف يآ « نالف حانج يف انأ » هنمو فنك

 ةقانلا عرض كح رکاب فاللاو - كّيناج اه ملأ يأ « ةا ىم د للا حاج اني ٌضْيْخاَو »

 دحأ نم سمشلا نل ايندلا سمشلا م أب دارملاو هئانبأ ةلرنج َمايألا نل نامزا متال يبأب دارملا لمل ( ىنملا )
 اهتسن يدب ايندلا اهيف يضر و هتحر للظ يف نازل ابف ين ر ةدلب يل بازا داب يأ ملعأ هللاو اهمايشأ

«ov»كص هنم ”لمقلاو كنض ةشيعو كن م ناکم لاقي ءيش لكن م قيضلا كنا ( بيرغلا )  

 يهو ٍةدَقَع عمج دقملاو "٠ اکنض ةئيمم هل نإ ير يت ضر نتو » ةا لی دلا يقو (2)
 يشي نم ىلع وب و مادقألا هيف بيني سحدلا يشكل اسلا ناكا خواو -- مكارتو لمآرلا نم دقعت

 ةوعأ يتإ مهلا » ثيدلا يفو ءاثعو يف ةحوركم ةاصخ لكو سلا بلا لا نِ ا
 , ضرألا نم عفترا امر رضا ةفقلاو - ؟؟”يَسبَسلاو  هْبَعَتو هتد نم يأ «©””رفّسلا ءاَتْعَو نم كلب

 هُحِسْنَي يأ ا وح لعشلا وحي رعاشلاو ةكئاح وبف هجسن (ن) بوثلا كاح ( بيرغلا ) «ه۸»

 تابهذلاك يه يلا يدئاصق نَا ينمي “ اههجو قبس دقو ٌدئاصقلا يفاوقلاب دارملا ( ىنمملا ) هئازجأ نيب ماو

 قافآلا عيمج يف يدئاصق تيص عيشي يأ کد فصو ىلع ةفوقوم تناك نإ و اق ”ةمئاش دالبلا يف ةرئاس

 دئاصق عبس يهو رتفورملا رتآبمذلا ىلإ « تابعْدْلل » هلوقب راشأو . كوالا ئاس نود طنق مكحدمأ يف ولو

 يرتحبلا لوق اذه وحنو تاقلمملا دمب ةيناثلا ةقبطلا يف ةيلهاجلل
 ©0 قاب كالع ىلع نهو داغ ينناف ٌمالسلاو ةمالسلا كلو

 فَلا يف موقلا هنن فرار . نشمي ىلا اهم رض ليلا يف ةراجحلا فطر ( بيرغلا) «ةءومهو»

 يصر نمر کم يأ فيصَر وهف كشلأو تب تبث قاصر (ن) لمعلا فصَرو ضعي قصا ىلا مهّضمب ماق
 « ”ةيددأ » ةعوبطلا خسنلا يفو . نهلا لهأ نم يهو درا ةليبق نم رعاّشلا نأ ملعاو . حِضاو ( ىنملا )

 ۸١*٠ يرتسلا (5) مك حرسلا (ه) اچ حرملا (4) پچ ةياهتلا (4) كبت * نآرقلا (2) + هل نآرلا 0١



 نوثالثلاو ةيداحلا ةديصقلا تفي

 م ةتسطتسا ام ين کف مكيلإ الإ رمشلا نانع ةتفرص (89)
 ا اذإ 'وكبو ىتقان اذإ يلب (امَوَفُم نكلو اًعاَدم تنك امو 60

 افهكحالو كاوس انكر يل غنأ ف ٌلْئْوَم ضرألا يف ناك دق دحأ ابأ ()
 فْوُأ الو بأ هم دحأ ىلع هتمث هللا علب مل يذلا تنو (8)

 .اوْمَأ الو كادت نم يدنع عبس انك ي یش لکو سكت سمشلا امو (6)
 فلا

 افتح ةًطخ لڪ ينامز تف  ةيِغاَوَر بوطألاو يسب تذَحا 0

 (غ س سا س ت ) يشونت ( فلا )

 يفو مهلا رمشلا نانع 'فرصاف كحدم ىلع ال مريغح حم ىلع رق ينأ دارلا ( ىنملا) «دح»

 يلاتلا تيبلا نم رهظيس اک یل * هرم نأ عيطتُسأ ال يال كحدم ين الو کیا ال مهحدم

 مالکلاب هاف نم رفا لج لبا هوفر تق كلذكو مالكلا ديلا قيطنملا هكرتملاو ( بيرغلا) «<+»

 ٌمتلاو هيفلاو ٌةوعلاو ةافلاو رةملكب يم تحف ام يأ « تهاوفت امو » ةملكب تف ام لاقي هب طفل اذإ (ن)

 قلي ال ( ىنحملا ) موف هلصأ معلا نال عضوا يف لطأألا رابتعاب مافأل دحاو الو ماما ةاوقأ ع عملاو دحاو جمع
 اذا رمشلا هبيجي طقف مالكلا ديج لحر يتككو كحدم قح ءادأ ىلع ردقأ ال ينأل ةقيقحلا يف حادم مسا يب

 حودمملا ىلع ءانثلا قحي مايقلا نع هزجم فصي . ةيانكلا هنم بلط اذا هيفكي و هادان

Eg»لولو « “7 الثوم هنود نم اودجڪ نأ أ » زيزعلا ليزعتلا يفو أجلا لئاولا (بيرغا )  
 هنم ٌةاجنلا بلط يأ اذك نم لجرلا لأقو هبا حجر يأ ( ن) هيا لآ لثم (ض) هيا لاو دحاو عي لالملاو

 باس يأ ۾ فاض ندو لاطو رثك اذا فوصلاو ٌرعَشل لا فض نم ىنضألا (بيرغلا) «ە»

 لوقت ةرواحملل عبضلا طبالل لاقي يرهوجلا لاق طبالا ليقو دملا طو حصا (بيرغلا) «»

 هيَمْيَصِب تذخأف ثريغص “نا ابعم ةأرما ىلع هح يف ترم هنأ ثيدحلا يفو هدم يأ « هْيَمْبَسِب تذخأ »

 -- « نالف ص يف وه » هنمو ةيحاتلاو تكلا ًاضيأ بَصلاو نيني رج كلو مف لاف حح اًذلملأ تلاقو

 ثيدح يقو لذ (ك)و (ن) و ( س) هنأ غو هرك ىلع دانا فاصتنالا ىلع ردقب ب + (ف) لجراا مدو
 اخس يقرصو يداسال يضخ يم تدق يآ « من لق( رشم ةا يلع تمد يأ نإ » ءامسأ

 + < مغلاب اخو اخ هماس » لاقيف هركتام ناسنالا كلّسحي نأ وهو ٌلالذإلا فْسَحلاو ̂ ير ل

 5 ةا ئابلا ماس » لاقي هدنع اهنث ٌركّوو يرقشملا ىلع قملّسلا ضارَع موسلا لصأو هيلع هدارأو الذ هالو

 يكب ةيابثلا ج) ٠ کچ ةيلبثلا (؟) چ نارا ١



 stor نولالثلاو ةيدالا ةديصقلا

 35 0 ْ كسلا

 افك رظان نمو ْتّسَص نذا نمو  ْتَسْطَقَت تلتعا امل دبكح نف )٩۷(

(WAاقر اقف عسجس عو كيلع ةر رواوثف لق يل ناك دقو  
0 

 "وسا يل لور ناك نكلو ءافِش يتيح لصو لثم ايش َرأ لو (19)
 اقطع الو يوق اَمر كر لو ةعالو اي كيف يلا فيكو )٠١(

(VYتلت يتم هلا كيديب ولو فوغ يهو مايألا كب تنم  

 ةلمخ ةتعمو « اهوابقاف دش EIT EIEN راو
 هاا نلكافا ٠ رمألا د لاف ماس لاقي فيلكتلا ىنعبت انبه موّسلاو هورككأو لذلا ىلع هلل يأ ءاوتسو ر فخ
 ضمي ينو حضاو ( ىنملا ) رفح ةطح ه اَعْنَح طخ » هلوقب رثارلاو رشلاو باذعلا يف لمعتس ام رثكأو
 ةمصلا نب دي رد لاق هلوانت اذا الالف شان نم « يشونت بوطلتاو » خسنلا

 تىما جيسنلا يف يصايصلا ت رک هشت حامرلاو هيلا تس

 نم مهنع دعب ام اولوانتي نأ مخ فيكف يأ «” دیم ناكم نم شوانتلا مَ یاو » زيزعلا لی رات تلا يفو

 مهلم ةلوبقم مل ةلوذبم ناك نأ دس منتماو ناهيالا

 همنمو هعفد يأ وه فكم هنع هّنكو يع الوهجو ًامولعم فك و هرب سي هنكو (بيرغلا) هكام»

 ديعتم مزال عن عنتماو عفدناف

 نمو ةفضر اهثدحاو راثلاو وأ سمشلاب ت تي لا ةراجحلا ؛فشترلاو _ سلا (بيرغلا) «دم»

 طا لع تاج يك ةيضغأ يضر تضرر ًاظاتفم وأ هب ًاصوخشم ًاَقلَق ن اذا فضلا ىلع وه زاحلا

 يذلا جسجسلا لظلاك نزملاو مهلا ةرودك نم فاصلا ٌشيملا_حسجسلا شيعلاب ٌدارملاو حِضاو ( ىنمملا )

 جس وب كلذكو رق الو هيف “رح ال
 يعذلا مَلاو ْنْرُسلا بلاو - كلا نم لمتفا وهو هكر لثم هكر (بيرغلا) و۷ و »

 هرم يأ هّيحاص هني هتالش نم هناك دیدشلا ضر لاو نزملا ةدش لصالا يف وهو كايحاص ىلا هب يت يذلا

 اذ ناکاذا نالف حُر برأ امو احلا مضلاب مح لو واو س هرشن اذا ريفا تب مهوق نم

 مح راوةبارفلا ةرصأو اقطع برق أ يأ «امثر» تارقو «“ ن زود بما يذلا فو يو قرم

 ناليلا ”فطتملاو س نطبلا يف ههاعوو دولا تبنم تبي يهو قنالا محد اهلصأو ًةبارقلا م محكرلاو اا سكب
 لاقي ةقفشلا ةنطاملاو هر و هلصوو هل قرو قفشأ هيلع فّطمتو ديرما هلوأ ههركي ام هيا حجو هيلع فلععو

 “رس قوغش ىأ”فوطعلجرو ةلاغ ةفص ميرا ًاطيأ يهو «رتبارق الو رد نم ”ةفطاع كيلع يني ام

 رغ نآرفلا (ه) هج حرصلا (4) ج حرصلا (*) جغ نآرقلا (؟) +۷۹ ةساملا ()



totنوثالثلاو ةيناثثا ةديصقلا  

 ( نوثالثلاو ةيناثلا ةديصقلا )

 ينارهولا وجب و يلع نب رفعج نب ”ىيحاربا خدمي لاقو

 هري ادجو نأ ول اركي شاتو انّملا كاذ ايفا نمأ(١)

 موشي ال ْنَم ءاقثتر انقوشُِي كمال قربلا نم رات ةكفلا امو (؟)
 شب فسكت ايز قفألا لع  ىججدلا نم ُتْبسَح ىتح اب نا امو (؟)

 هقمارو يملا حبل لاب هيعارب لاك ليل ليلا فس لتحت ()

 “قش نزلا نم فلإ ىلإ غوري اهأك ابف اتت لوتكي مو ()

 ايتا كنا » ةقباسلا ةديصقلا يف لاق اكه تب وبحع ىلا حجار « اأ » ينريشلا ( ىتملا) « ۲و٠ »
 مونلا اتع بهذي نامل يذلا قربلا كلذ عملي يتب وبع راد بناج نأ لوق « "' ”ىجألا يف ځاي قل

 من هب وع ل اكل قربلا ىلع وعذب .مونلا اتع نامل بهذب' ا مونلا هنع بهذي ادجو نأول دو

 الو اميلا انتتوشي قربلا نأ ينمي انيلا وه ابق رش د ال ةبوبحم وح انقوشي انب تره يذلا قربلا كلذ لاز امو لاق

 ثنؤملاو ركذ ملا ىلع قلطي « نم » ظفلو انيلا اهقتوشُي

 . قفالا ىلع هغرد فشكت ايز تبسح قح هاوض باغ امو ( ىنمملا ) شیلا (بيرغلا) « © »
 هعردب قربلاو يجزي ليلا هّبش

 ۳ فحسلاو -- ذقن هيف *يشلا لفت رايد لالخ ل خد وأ مهني لخد م وقلا للخت ( بيرغلا رغلا ) ه«:»

  موجنلا ةيعر هيلع تلاط لوقت اهتيغم رظنناو اهبقار يأ اهاعر لثم موجنلا نالف ىعارو - داو

 اسلا تلاق

 “2يراطآ لق یتش دك ةراتو اهتيعر فلك امو مولا ىعز

 قربلا ىلا حجار « لخت » يف ريضلا ( ىنمملا ) هيلا رظنلا لاطأ هرصبب ( ن ) قمرو -

 *تضمتغا امو تشن ا يأ ضب ا الو تا لو اي ين ةتطصتكأ ا (بيرقلا) «ه»

 ُىِناؤلا ٌريشملا وهو فيلألا رسكلاب فلإلاو - ؟9غارو  اهيتفج قبطأ اهضمغأو هّنيع ضو يانيع
 اك حربصلا (3) ٠١5 ءانحلا (هز كب حرصلا (6) يكب جريملا (+) يلج حفلا (9) ٭ جرعلا (0) ١



 too نوثالثلاو ةيناثلأ ةديصقلا

 فرش كو واؤفلا يف کک كاركذب انثي اشو تاب دق ق وَرُ نف )٩(
 فري كلايَح نم ةفقط ءاتضأو زاك وا كنم لوعبلا لاول ىت (۷)

(۸A)ق رقر كيع عمد نمو عار هقوفخ كيلإ بلق نم ترآ “ 

 ( سي س رک س ےک ) مايصأو (ن) (ط) ًافجو (تلا)

 هناك يذلا لوط اعمال قربلا قس لوقي قربلل ًاقوشعم رطملا لمج ( ىنمملا ) ٍليَكلاو لاو نيدّحلاو نديطئاك
 نأ نکو ٍرطملا ربابصنا عم ًاممال لزي مل قبلا نَا اذهب دارلاو ”رطملا وه يذلا هقوشمم ىلا رس هّجوتي ”وشاع

 باحسلا نزملاب دارملا

 رم وأ ن نزح وأ يح رة نم نادنالا هد ام يهو ملا قرح عج ق قرحلا (بيرغلا ) « 5 »

 يللا رب لِي نيح وه ّيعمصألا لاقو هنم ت ةعاس دمي وأ ليللا فصن وحن هولا س ةرارح هيف د يش

GY»نح ن » ثيدحلا هنەو راب وه ىنتعاو هلغشو هه اتع هينعي ألا هانع ( بيرغلا )  

 لغتشاو هنأ اذا لوهجلا ةنيص ىلع ةيانع ةجاع الف ج يُ ًاضيأ لاقيو «“ "هیس ال اب هكا: ءرملا_مالسا

 وهف ارح هلقع بهذ وأ نزح اهو هلو (س) هلو هلک (ض) ٌلجرلا لوو  اهيبسب قشم هباصأو اهب
 يكل اق عطقلا وهو للا نم عوطقلا ”لوتبملاو -- دجولا ةّدش نم ريحت اضيأ هلوو ةلاوو ناو

 ٩ لوکم دني ل اهرثإ دعت  ”لوتبم مويلا يلتف داس تناب
 ضرما هانضأو  ايندلا نع هللا ىلا اهعاطقتال ليقو جي ورتلا_اهكرتل ”لوعبلا حيسلا أ مجرم "تيتو

 نط الك رماح اض رم ضرع ) يواو ) ىتض (س) لج لا ينضو ”لاّرهلاو ضرملا وهو ىلا نم هلقثأ ءانضإ
 «"قراطلاو ءامسلاو » ىلاعت هلوق هنمو لیل ماتأ ( ن) موقلا نالف َقَرَطو ِنضو قص وهف سكت هارب
 يرتحبلا لوقكو ةقباسلا ةديصقلا يف هلوقك فئاطلا لايملا انهه لايملا نم رضيطب دارلا (ىنملا)

 م وقيعا لالا يف كينيع ليج اف ينابيع نع ت َتررست نإ

 60 اه ًائيع قرأ ةفيطلا ةيوام ”لايخ

 يف راد عمدلا قرقرتو -- مهلا قاتشا ًاعوزنو ًاعازن ( ض ) هلهأ ىلا لجرلا عّرت (بيرغلا) « هد

 ًاقيقر ةبص هريغو هالل قرقرو ليس الو نيملا يف كرحتي يأ قرقرتي يذلا عومدلا نم ,قارقزلاو قالمجلا
 ادیدش ىذأ هاذآو هدهج يأ ارعألا هب حرب مطوق نم تخرب ىنعع لوهجلا ةغيصب « <تحربأ » هلوق ( تلا )

 يف فورعم ريغ ح دب ىنممب ح أ نكلو قوشلا احر هذَا لاقب ةقشلاو ىذألا ةدش ءاحّإلاو د ځم وف

 4۷٣ يرتسبلا (ه) ج حرملا (8) ھت نآرقلا (٭) ۸ دامس ثني 6م مي ةياهتلا 0(
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 2 توو و سر
 "شلو اهنم ولا مَع ُدَدجَأ ٌهَداَق ةلقتسملا بابقلا وشو 0۸(

 ر اب)

 هقلقُم نيحاشولا "نتسم قلقأو امير عد قاض ل ةريرغ )١١(

 شرم هيف يتفتلا قنر اذإ _ ىركلا ىلإ ليلعلا ظملا اهب ليي (۱۷
 (ط)ةريرع ( هر ت ( بلا )

 لطف گار ”لجر حربأو طرفم راب تئجو < تغلب يأ امو تحور م امل تح أ يعمصألا لاق ةغللا

 « عمد نم » هلوق كلذكو بلق لجأ نم يأ « بلق نم » هلوقو . هلضفت ءيش لكك لذكو

 ةيراجلا ةلقتسلا ( ىنملا ) قآلخإلا ٌدِض ٌديدجتلاو - ؟"ةداعلاو  ؟نقتشْلَأ (بيرغلا) « هد
 بكر ملا ىلع ةّبغلا يف ةلومحملا

 حاشولا يلق ةأرماو وح هياكم نم ءيڻلا أو _ لاو ةريرغلا ( بيرغلا) »٠٠« 0001

 مارح بعضا يأ هنيو قاق ىتح ةقانلا تيس لوقت ”بارطضالا وهو قَلَقلا نم اهءاَشو ”ببرطضم يأ

 اهّطيق يأ قيض نصيف اج نيزي و اطالد اهترفي ةباش يه ( ىنمملا ) برطضا بارلا نتساو - الحر
 « صيمقلا قوف هسبلت ام ٍةأرملا عزو » برع يفو . اهيلع ناك رحتم اهاحاش وو اهئسح رهظيل ابمسجب صم
 دقلا ةقيشر مسجلا ةنسح ةباش اهنأ ىنملا لصاحو اهتي يف ةريغصلا ةيراجلا هسبلت ريغّصلا بوثلا ًاضيأ وهو
 ساون يبأ لوق يف اک بابش رب رغ لثم « لد ةريرغ » هلوقو اهالدب ةرورغم

 لا طانم هديج ىلع نسلا كبتحم بابشلا ريرغو
 یکم لاو ناک وا هبي ر ناف لدلاو فرطلا رب رغ قاسو

 مونلا قينرت يف يرتحبلا لاق همادأ هيلإ رظنلا رو امهطلاخ هينيع يف مونا قر (بيرغلا) «حر»
 “سرلا سافنلا ءالجإ دنع هب المت يع نفج هيلع أ

 (ن) ءيشلا رتو رطتلا داعب سيل يأ ”رتاف فرطو روتقلا هب دارلا لمل « ريتفتلا » لوق ( ىنملا )
 المي اهنيع ٌدوتف لوقي هتیبح نيع روتف دش فص . هتدش دم نالو هتدح دعب نكس اروتف ( ض)

 هيف يأ ضي رم نيعو هان اهنظنأ ثيح اًدج ةرتاف اهنيع نأ ينعي ءيش ىلإ رظنلا تمادأ اذإ یرککآ ىلإ 5 ةلثام

 ةلظو روتفو كشو قاقنو ةلع نم ةحصلا دح نع ناسنالاب جرخ ام نک ضرما رأل روتف

 رمأ يف ريصقتو ناصقتو

 ليا حرصلا (4) مچ ہلا (٭) ل حربفلا (؟) 1 ج حره 06
 يرتحبلا (؟) ٠۴٣۹ ساونا وبا () معو او وا (هز



 tov نوئالثلاو ةيناثلأ ةديسفلا

 ٠ و ٠ ۰ ید 1 ص ل

 هقطرقم. ىكشت ىح هقطتم  اقتلا بذاج معان "يقطع ىدا )١5(

 فروش ره نابلا نصف يک نش ةف بابشلا ا کس ا ا 0

 ج 2

 هفتم اهيف ضورلا يشو ىو امور زیرا ي یخ وا 50 06(
 (م ادن سي نيك ) سرألا (ج)  (؟) يحأ (ب) (  لكز ةقطتم (نط) ( فلا)

 يهو ءاقتأ عجلاو نايقنو ناوقن اهو ةيِصْوَدْحُم داقنت يتلا لمرلا نم ةمطقلا اَنثلا ( بيرغلا) «١؟»

 برعم دحاو قاط وذ هئابق وهو هسبلف َقطنرفلا هسبلأ يأ قطرقنف طارق نم ”لوعنم قطر -- نابشُكلا
 م6013 يأ وطرف هيلعو الغلا ءاج» ثيدحلا يفو . ريتك رمملا ءامسألا يف ءاطل نم فاقلا لاَعْيِإَو «هتك»

 تفيحصت دلعل « قطتملا » ( ىنمملا ) قطارقلا هيلع سبل يذلا دسجلا نم عضولا تيبلا يف قطرقملاب دارملاو

 رباتكو ريتك قاطَنلاو قلو قطنناو قطن ةقطنملا هسبلا اذإ ًاقيطنن هقطن نم قاطنلا م ٌمضوم وهو قتلا

 لئسألاو ضرألا ىلإ لئسألا ىلع ىلعألا سر اهلطسو دشن ةأرلا امسبلت فش وهو اطَسولا هب دش ام اک

 فيفختلل نيئاتلا ىدحا فذحم ىدآبت (ىعلا) ناقاس الو نيت الو ةَرْجُح اه سيل ضرألا ىلع جني
 قح رْمَحلا وهو اهقاطن م عضوم ”بْذَجي لمرلا نم ةمطقكر ه يذلا اذتكو مان يق يبن ئناجب لياقت يأ

 يرتحبلا لوقي فدآرلا ر ةيذاجم ينو مقطر م عضوم يتشي

 نيرا ناب بيضق ءابنناج بذا رند ےیتک ہار ول كتاف

 ةا يف درو اك مرت » یش » نم« نوكي نأ زوج و

 ىلامت هلوق هنمو رلوقملاو نادبألاو رلامفألا يف نوكي ٌداسفلا لاحلاو لْبَحلا ( بيرغلا) 414 و ا۳»

 لعوف وهو نونجلا قلل - هّلقع دسقأ بحلاو نزلا هلبخو« لاح الإ مك وذا ام کیف اوچ ر رخ وأ
 رجا ىل لاقي هنأل لمفأ َقلوألا تلمج تئ ناو يرهوجلا لاق ولأ وبف قلوألا هباصأ ليا قلو

 اتلصوو ىرخأ دعب ة رقع هاتأ يأ هيأتنا ذإ ةدايتعا ءيشلا داتعا نم «داتمي» هلوق (ىنملا) رلوعفم ىلع وم وهف

 هقشع يف ًانونجم ريصي ىتح شاع نركي ال قشاملا نأ ينمي نا هس خا داتعاو هيلا هب ون
 نا 7

dio»وهاذع ليق سونم منمو قي “بوٹو ةباتكلاب هنن هني زو هنسح ”باتكلا قمت ( بيرغلا)  

 تقلا یی انه ةدادرلا نذل ىّتمَأ يأ عا یت هات( نا ) باكل يف لشسا تح زا مث لصألا

 رعاشلا لاق تين يأ « كلذ لفت كأول سدو انک نوک نأ يدي » ملوق نم

 جاپ نآرفلا OD vet) يرتحبلا 0 چچچ ةياهنلا 0



  oAنوثالثلاو ةيناثلا ةديصنلا _

 ةقرقُم عيبا لْبَشلا ىلع رك يعين اهب ایپ تتت 0

 هر لا قاعات ثيحب ىلا دَمأ ىلإ قابس لوقأ 0 ت "م س

 ۾ دغ

 هش كيع 8 8 ىلإ ا < د هت را ووم كلت )١9(

 اع ةيبج ةيبجالا ريض يف اب يتنأ ةدادولا ينشق امو ”تددو

 يرتحبلا لوق يف هريظن « يدوب » هلوق

 کاب تم و لوذملا ىوبيول يدوب
 يزتحبلا لاق « يهر د كلذ دضب و

 )يج تشو اینا ًاثْحَوو اهرايد مال تاب نأ 283

 ةرايلا نم تيبلا يف ةيحّشلاو . راهزألا عاونأب اهّضاير یزو اطزانم ىلع عیب لا ”رطم لذي نأ ىتأ لوقي

 حيي رلا ى ول » باوّصلا نوكي نأ نكميو ةايلا نم اهفاقتشاو تافآلا نم ةمالسلاو داقبلا لصألا يف يهو

 تيم قب٣ ىلا انس » ىلامت هلوق هنمو بدلا دمب اهبصخأ اذإ ضرألا رطل یا ملوق نم « اهعوبُر
 « “2 يتم دب ضرَأْلا وب اتیا

 یساجلا لاق ىرخأ دعب رم اداع ٌناهتلاو لیلا رک ( بيرغلا) « 5

 “ديلا تو قادفلا رگ ريكا ىنفأو ريغصلا باشأ
 ( ض ) «يثلا یک ( بیرغلا) « لوقأ » لوعفم « حلا كيس » هلوق (بارعالا) ۸و۷ »

 ئزنأ : ني ينقع الود ىلاعت هلوق هنمو هايا هلک رغ هقهرأو هقلو هيشغ االف نالف قهرأو س ىنثناف هفطع

 يبي نأ ملا ناديم يف ىي نمل لوقأ يأ رعشلا ةرورضل ةزمطلا ناكساب « أطْبا » هلوق (ىنمملا) ع
 و رفعج نبا قحلن نأ ٌردقت ال هيلا خولبلا نع اخ ف رصنيف هثاوق هيف لطبق ناكم ىلا رفمج نبا

 لاف ثيقست قمت هيف يناثلا عارصلا نأ لعاو . هلت كنأ نعي ًاضيأ هاج ردقي ال كلذكو ًاقيلب ًايمس

 فق لب » ىلامت هللا لاق هب أمر اذا (ض) رجحلاب فق نم يارتلا فْذاَتتلا ( بيرغلا) «٠ه»

 اكتاح نوكت اعر ( ىنملل) کلن نمي ”فذاقتت ةديسب يأ ”فوذق ةالفو «"غمديف لطابلا ىلع قحاب

 ؟ انبط يتلا ىتعم ام . ثرظَن هيف « لا دوم كمل » هلوق . هيلا لوصولا نع كرحْمُي جلي لح ىلا هيا دش لجأل

 ء۹٠ ةساحلا (ه) جج نآرفلا (4) + يرتسبلا OY دعم يرتسلا (5) ٠۹۹ ةساحلا (ه)
 < نارا (۷) ينج نآرقلا )7
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 Ce ay غلاب اَت ام اذإ 07 يدب ضورلاك دوش هل (؟0)
 لاد

 هدم ليني يمسولا ضراملاكو هزارغ يرغب بسلا ّيفَرشَلاكو )۲١(
e 5 5هلت تافهارلا ضير قلأت ىغولا يف دمحم يَرْدلا بكوكلاكو (؟90) . 44 ا “= 2  

 (م دل سپ س دك ) تامركملا( ن) (طاس جلاب ب ) ىذدلي (ما سپ س دك ) يدي ( فلا )

 *أ كاكا يأ « هواش هفّدآقت !E دوم كناف » لوقي نأ رعاشلل ينبني ناكو عضوملا اذهب قلي ال وهو

 فيحصتلا نم واخي ال ردصلا ُلَوَأف ثيعب رتمج نبا َوأش نأل ثباث

 ٍلَلب نم باصأ ام ىاقتلاو كتبا ردو ٌةوادتو ادن تني ( س ) هيثلا يت (بيرغلا) «؟.»

 ینو امهب یس و دوجلل اثم ناب سي يدّسلاوهن وأ ٌطقسي يذلا اّناو ليللا رخآ طقس ام لوقي مهضعب و

 دت نالفو اوس يأ اردن ىدنلا ساثلل نس لاقي و ىدتنا كاذكو هناوخا ىلع هدو يأ هاد رثك ”لجرلا
 لاق اًيخس ناكاذإ كلا يت لجرو يحس يأ

 دم مش نينكلايِدَنَو سب ريغ نم نيبنجلا سای

 كلذك هراهزأ جرحي يذلا ضوراكض وعل بلاط ريغ وهو هاذ رثكي نسخ قل هل ( ىنملا ) "البن

 مات يبأ لوق اذه وحنو قلعا كلذ لث قلختلا نع موي حلا رجع

 بّصخأوه وأن ارحلاض ورك ق اب وأ قاخقلا ىلَح اذا هلو
 هريغ يقو 22 هيف دولا نأ ىلا كلذب ريشي ةفطل هريغ ىلا ٍيلختلاو حودمملا ىلا للا ةفاضا يفو

 ةصباو نب لاس لوق هنمو هناك يأ هقاخ رينب ىقّلختي ناف لاقي ةبستكم

 “2لا هنوديتأبقلختلا نإ هتميش ريغ ٍلحتملا ابسأاي

 وه يلولاو تابنلاب ضرألا "م هنأل هب يټس لوألا عيب رلا ةرطم يمسولا ( بيرغلا ) «"؟«وعل»

 تمّ ّقداوص + قورب تعمل » لاقي ه ”رطق رثك يأ ىمي قدودغاو قدغاو رطل َقَدَعَو يمسولا دعب طلا
 ماتتا قي رطلا ىلع ''وماقتسسا ول ذأ » یلامت هلوق هنمو ”ريثكلا ءالل وهو قّدّعلا نم « ٌقداوغ احس
 يف هوو هتدارا يف هضم يف فيسلاب هش مش ( ىنمملا ) -- ّردلاك ”ىبضملا بفاثلا يلا « E ام

 . يشعألا لوقكهتيشم

 نيا وليل ا يذ نع ذي سيلن اوملع دق تملا فويك يا يف
 اهاخأ يمر ةي رثطلا تنب بني ز تلاق اك اوتساو قر عم هدق لوط يف فيسلا لجرلا هبشي دقو

 او هال لهر الو لئاَضَعُم ال فيلا دق دق ىتف

 الج نآرفلا (0) ناها (4) ۲٠ ماتوا () تي حرصلا () و۳ ةساحلا (0)
 ِ عده ةساحلا (ب) ع٠ ىمعألا (5)

 اذا

(FD; - 



 ااا اا _ نوثالثلاو ةيناثلا ةديصقلا 0000 -_ 0

 "قرأ فيسلا هب وطسب ام ٌهَعَْعَأَو ةٌققر نّرقلاب اتا يف شو (0)
 (فلاو

 هرم دجلا سرم يف انبنم اك ر ةت بئاوألا يف ماَدُج نيل (؟8)
(o)فرز تائأللاب هتم  ةذيعُم مهف تيبا ءانب ضد  

 د

 o رم ۹

(YYهقتورو نويعلا يلا هدن رفإو هبال وهو رباسحالا رهوج م  

 "فرق خات زدبلا كيلع ىلج ٠ هدم ملاطم نم لت ام اذإ (۲۷)
 (م س سب س ہک ) باللألا (ب)  (اهريع) قرم ( حك ) ( فلا )

 فيسلا رهت اقم ٌموقي برحلا يف هبناج نيل يأ لوألا عارصملا حيضوت يناثلا غارصملا ( ىنمملا ) 4 م»
 فيسلا دش دعاك فر وفد يذلا وهو هتدش ام َكاردأ امو هني رق ىلع ةلوصلا رفاکو هو

 لک ةباؤذو سارلا نم اهينم ليقو ةبصاّتلا لصألا يف يهو ةباؤذ عج اونا (بيرغلا) ««+»

 بئامذلا نم وه » نولوقي و مهيف ٌمَدقعلاو مهثرشأ يأ « هتريشع ةيصانو هموق ”ةياؤذ نالف » هنمو هالعأ ءيش

 لصالا نم دارلاو « دتاول لا دجلا ىلا نودنتسم دتاحلا مارك موق » لاقي لصألا تحلو س « بئاوذلا نم ال
 ( ض ) ناکلاب دَتَحو ٍسورملا جات يف ام ىلع يبلاعثلا مالكر هاظ وه اک ًاقطم ال يَسقلا يف لصالا انع

 يأ رع هل يذلا وهو ًاقيرع راص اذا ”لجرلا قرعأ نم لوما ىلع ءانبلب قا 3 تبثو هب ماق اداوثح

 لاقيو قلا ىم ًاضيأ قي رعلاو هلاوخأو هئاعأ هيف قرأ دقو ًاضيأ مولا يف كلذ لاقي و مركلأ يف لص

 يتلا ناكو ثرحلا نب رضنلا تنب ةليتق تلاق ء ءيش يف ًاقي رع راص اذا فورعملا ىلع ءانبلاب "ر اجرلا قرع ًاضيأ
 اص اهابأ لق لسو هيلع هللا ىلص

 “ىش لحفلاو ابموق ف ةي هنض تنألو تمعأ

 حودمملا ةليبق ماذُج ( ىنملا )
 نع رکذت يلا ةثراوتملا هتامركم لجرلا تارئأمو >2 ًاقاور هل لعج تيبلا قیر ( بيرغلا) »۲٥«

 ”نالفو مفرش يأ « ةلظنح ينب يف ہے تی » موق نم فرشلا ىنمج انه « تيبلا » ( ىنمملا ) هقالسا

 ديبل لاق مهمي رش يأ هموق تیب

 “داغو اپل هيلا اسف ہک ًاميفر ایی انل ىنبف
e»قل و "ةت رقإلا ( بيرغلا )  

 حالو ةغللا يف رفورعم ريغ هنكلو حواي ىنعمم « حاتلي » وق ن ملعاو . حضاو (ىنملا) «؟۷»

 ميلا ضب « 'هقرشُم » أرقن نأ نكميو ٠ دحاو يمي حالأو

 كج حرصلا (4) لج حرصلا (۴) ٠٠۴ ثاقلملا (©) ه۷ ةساحلا )١(



 ۱ نوئالثلاو ةيناثلا ةديصقلا

 يام نیلا رظنم نم اهنا دق ةَبْهَر حاولا هنم ْتَشُم لم نیل(

 هرم نك اميلا نيب ىلثلا جاب بستم دانا ءاتنأ صنقم (؟9)

 هدم وبيني سيل فرم اع هنأك يرقلا يرش جاه هل (؟0)

 "ممن لالا مىما لطاب ىلع هتم يفي لوقلا ناي نم )۳١(

 :قتت ؛ 3 ال امام تاكف ةو جاهلا ؤذب هل عامأ 0
 ےس

 هيرو كيلع اسس *ةئاعْزإو هلو شفا ةتقش ام اذإ اَ د م

 هقلئكو ماحلا اهيديأ نيب نمو اي تاّيجوعألا داق ءاش اذإ (؟5)

 (اهريع ) شا ( قل ) (فلا)

 ( ىنملا ) “"قنوُلاو اول لاو - قئار رظنم هنمو قئار وف هب ( ن ) هقار (بيرغلا) ه<م»
 « يبيع هنم تألف هيلا ترظث » لوقتو هرظنم اهبحيأ اذإ « ًاتسح َنيملا الي وه » لاقي

 هيف قرش يذلا حولا وهو سأرلا طسو سلجمو دمقك قرفملاو -- “صلقلا ( بيرغلا ) «٠ه»

 وهو بت دقو صمم وبف هوبّصع دق هموت هدكوس يذلا لجرلل لاقي ( ىنمملا ) ؟؟3ناكاهسلاو = ملا

 موثلكن ب وربع لاق برعلا نم ةداّسال رمخلا م متاملاو كولملل ناجيتلا تناكو ةماملا ىهو ةباصعلا نه ذوخأم

 “)اب رجلا يمحي و كلا جاب | هوبصع دق رشم دیسو

 اهسبال سأرب تبصع يتاا ةباصولاكهسأرب طاحأ جاتلا نأ اضيأ يصمم كيلا لم

 ©0قّقذملاو - اهمَرْبِإ برملا ةابشو ءيش لك ٌدح يهو ةابَس عمج ابّشلاو “یو (بيرغلا) ه«#٠»

 هتبيرض نع لکی ال يفرشم فيس ُدَح هنأكةبيجص ًارومأ هب عرتخي کف هل ( ىنعلا )
 موسمي » ىلاعت لوق هنمو هاحمو هلطب أ هقحعو س ۳ آلا محلا (بيرغلا) «*»

 رهشلا خا قاحلاو ًاليلق ًاليلق ءيشلا صن حلاو « "* تاقدصلا

 هدوعو هءدب يف هل يطم دولا ناک ديري اه هتم اج يأ هل عالأ (بيرغلا) « سوو مسو مع »

 كحض كحض ناسنالا فا او٤? ےولدلاو س و2 قيس اهف ا وا ا

 «“" مالا ربح لثم نع ترتفي و » ( ملص) يتلا ةفص يف ثيدحلا هنمو اكحاض رشك هرقث نع تتفا
 ٠٠١ تاقلملا () ج حرملا (4) ج حرصلا (ج) جڳ حرصلا () چ حفلا 0)ا
 چ حرعلا )٠١( چچچ دارقلا (5) اگ حرصلا (م) چ حرصلا (۷) چ حرعلا (5)

 جج ةيابنلا )٣ وج حرصلا )١۴( کچ حرسصلا )١١(

 يربو برا هلا یحی



EYنوثالثلاو ةيناثلا ةديصقلا  

 2 5 ر 5 ( فلا و

 هقربَم نعطلا ضراع نم اهضرامو ةبيتك_مم وقل تروا اذإ ! نکو ()

 نيا

 هٌقيْنشك اَوْدَع حترلا َدْفَو قاس رش لطابألا بم اهب تذقو (5)

 هُقوْرَسُمو هتايطَخ قارس  هتودو سيلا بلا ىلإ ىطخت (۴۷)
3 

(Nقلع تاس نم اَ فراشي لداجأ برس تلق ةتقراش اش اذإ  

 (ط) هقحلتت (ج)  (نط) تدقو (تب) |( )موب( قل) ( فلا )

 فيمضلا رطل يهو ةم راب تنأ هامسلا تَتْرَأو -- ًالألت قربلا ترتفاو ةبقبق ريغ يف مت اذإ رشک يأ
 يف لاقي ر ر لاقيف فخم دقو ” ریس بيش رطلا نم كبيصي نأ ييرلاو هاهو ر مججلاو مئادلا

 قليَغعلاو نامزا قيرو بابشلا قير لوقت اک هلوأ كلذكو هلضفأ يش ۽ لک نیر رو تيم تيما
 مظعلا شيجلا

QFVyTAgrenنيثالثلاو ناسا تيبلا يف هباوجو رش خا ا! تنكو » هلوق ( بارعالا )  

 رطلا ةليخم قربا يركب ۶ م ىذألا ةليخع هريغ ىرأ هناك دعوأو ددهت لجرلا قواو“ “وزإ (بيرغلا)
 رمحأ نبا لاقو تيكا لاق ( ن) قرب كلذكو

 راض يل كديعو اف ديزي اي ذرا قرأ
 “د رمرأو كضرأب قربافانُب الطو انذالب كيلع تدب ام 98

 لاقي مّرواجو مهكر ماطتخاو سالا یطختو 9 بزاش عج لرش ۹2 قا م ج بقلاو س
 روق ةييتك ت فرحنا اذإ ( ىنملا ) ©7 لاو  وطللا نم « انك ىلإ تيطخمو سالا باقر تيطخم
 اإ ميلا "قست رصاوللا ةقيقد ذايج يخ ةييتكلا كلج تدي اهفاوخ ام امرحامرلا باحس نم ايلبقتساو

 قوف ةودمم ا اہناک ر ھظت ةددسم يأ ةعورشم حامر اتامأو اهاومأ بهنل شيجلا تنأ رواج هتقباس

 ةراشإ لوألا تيبلا يف « حامرلا ضراع » لاق اإ و . برملا ناديع اهتطاحاو اهعافتراو اهترثككت يبلا نحص

 وه لب ان رطم ضراع اذه اوناق مهي عدوا ليقعسُم اضراع هو ر الف د زيزملا ليزتتلا يف ءاج ام ىلإ

 كلذك م هك اسم الإ زيا سف هي رم هش د هلک ری “ أ باذع اهيف ير وپ ماجا ات

 هنمو ءيشلاب ل طيحلا عفترملا ناخدلاو عطاسلا ر افلا يعج اب ٠ يجي قدارسلاو »2 > نيم رجلا موقلا يزن

 ٩ وار نش مهب طاَحأ ؟ران َنيملاظلل اَنْدَمْعَأ تإ » ىلاعت هلوق
 نم يأ قلاح نم ءاج لاقي ٌمغترملا لبجلا قلالاو هناريط يف عفترا رئاطلا قلح ( بيرغلا ) «عمد»

 ‡ حرفلا () ا حرفلا (4)  جاحسلا (ج) حاحسلا (؟) اهل حرفلا 0
 ) Oكارلا (م) غچ نآرفلا (7) ج حرسلا 4



 WY نونالثلاو ةيناثلأ ةديصفلا

 “فم قفشأو هيناح كلما لع انَح رثلَم نِي ”مهاربا هللا ىعَر (؟9)
 فلار

 هر ضرألا نم نتف هيغل ملو رفعج للا مقرألا دنزب ىرؤأو )٤١(

 قدمو يالا نوع قدمو 2 ىأتذا اإ ئزرنملا ئأر كاذ ىلإ )4١(
 ( نظ ) ديكب ىدوأو ( فلا )

 اذإ لوقي ريش هربكو همظع يف ودملا شيجو روقصلاب ليلا بش ( ىنملا) "”ريبثو - فرشُم ناكم
 يعي انام يف ةضترم يهو ديب ليج راقت وقص يطق اپنا تن ٍودملا شيج جالا تت تمرات

 خاش لبج لك غلبت يتلا نابقملاك اهّنأل حودمملا ٌليخ هحل رييثك مربكو همظع يف ناك دلو دملا شيج

 سيقلا ؤرما لوقي نابقعلاب ليك هيبشت يو

 © يلالمش تأطأط نابقعلا نم ففوفد وول نيحانجلا  ءاختفب ينك

 - « كل ًايعر » ًاضيأ لاقي و ًايعر هاعري لبالا ىَعَر خم لیا كظنح شا كاعر ( بيرغلا ) «مهد»

 ندم لثم فم هيلع یت . مهيأ دم جورا ملو مهيلع تماقأو تفطع اهدالوأ ىلع (ن) ٌةأرلا تتَحو

 حضاو ىنعملا قاب و يلع نب رثمج نبا وه اذه ےھاربا ( ىتعملا )

 اتناكت » ىلاعت هلوق هنمو قالغالاو ٌدَّسلا وهو قتارلا فالخ وهو تلا قتلا ( بيرغلا) »٠٠«

 ممانشمنو ملاوحأ انحلصأ يأ « مهقتف انقتر » لاقي تابنلاو ءاملاب ىلاعت هللا امبقتف يأ « "اهات اشر

 رفمج لطبأو يأ هب بهذ اذإ توما هب ىَدوُأ نم « لصلا  مقرألا دیکب ىدوأو » باوصلا عل ( ىنملا )

 موق ینممو رأ حالصإ نع زجاع ريغ وهو كلذ لمني ال فيكو ثيبحلا ةّيماكو ه يذلا هدع ديك
 ريدتخ ًاضيأ أبلا ةدايز هلوق يفو مضوملا اذهب ىم اذه مي الو هّران جرخأ « ءاريإ نزلا ىروأ »

 يكذلا مملألاو ”يعملالاو -- هانربدتو هيف انرظن الا انيأتداو # 2400 يزيل (بيرغلا ) ظ2 2
 اهدقوت وهو رانلا ءاك د نم هانعم يف يذلا داكتدلا ّنأ اك اهتءاضإ وهو , رانلا عسل نم هقاقتشاو دقوتما

 امو رانلا عذل نم وهو يعذول . داؤفلا ديدحلل موق كلذكو كلذ دي وي دقوتملا ريك ذاب يملألا مريسفتو

 راثلا اض وه اب يكذلا والخ وهو هانإ مهفصوو ٠ . داؤفلا جواثمو بلقلا هام ديلبلل موق ًاحوضو كلذ هديزي

 ىلإ ةبوسنلا ٌةلصحلا هانممو هلكذلا ةيعلألاو ييملألا قاقتشإ نم هيلإ انبهذ ام ةح ىلع هب عوطقم يلد

 يذ سوماقلا ينو حتنلاب قدصّمو ذل هنأ داوجلا سرفلاو عاجشلا لجرلل لاقي قدصلا قدصملاو - ؟*0 <ييلألا

 حامرطلا لوق هنمو يرخلاو ةلخلا قداص يأ رسكلاي قدصم

 م+ يريرملا (ه) جب حرصلا (4) 4 نآرقلا (©) ٣+٠ سيفا ؤرمأ (+) ا حرسصلا )



EEنونالثثاو ةيناثلا ةهيصفلا  

 "همر “يمقلا ثلا اهب يعارب ران ٌةَتْقَل هنم رطُق لك ىلع (0)
 يعل ر ا

 شير ماب ملا دقي واظن ىنتلا ةت نيرورملا ىئغأت (9)
(t2)هقطلَم لجل دق موق هردمو اب دق نيرارغ يذ نم مهيف عف  

 ةةوقيو فج ايالا مل ةر انيس ممارباب نوري (4)
 هشفويو هيد يف ةدادسل هيابش ناول ف ةرزاوم (8") 4 ا e ا و ا5

 ©0 سني و لالكلأ نعي مجم قدم وڏ مهنم كيني له

 لاطبلا يأر غلبملا كلذ لثم ىلإ لرمي ( ىنمملا ) ريسلا يف قدصم هلريمب يأ قدصم وذ حراشلا لاق
 رعاشلا لوق نم نسحأب يبملألا صو امو . دقوتملا يك لا يلاولا نونظ قالصو ريدا

 انهت دقو ىأر دق نأ قلا كب َنظي يذلا يملألا

 هست كرصب هتسبتا اذإ « ةّثقمرَأو يرصسب هثقمر » لوقت هيلا رظنلا لاطأ هقمر ( بيرغلا) ««»

 قينرتلا لثم رظنلا ةمادا قيمرتلاو هبقرتو هيلا ”رظنتو
 رهاظو . رقع قوف ًادنقع وأ رعد قوف اعد وأ بوث قوف بوث سبل يذلا الل ( بيرغلا ) « عمد

 اودشف » یلامت هللا لاق هب هّدش يأ قا ولا يف هقثوأو - قباطو امهنيي قراط ةراهظو ةرهاظم نيب وٿ نيب

 ( ىنملا ) حم ناكو تي و يوق ( ك ) هيثلا ”قّشاوو هوحنو ٍلبح وأ ديق نم هب دب ام وهو « ق اولا

 م رک د قبس دق نی رورحلا

 2ےاجلاتو س و س جرلاو فيسلا دح رارغلا ( بيرغلا) »٤٤«

CEN gy te»لوا ءريغو بابشلا نع س قو سس كيمو ب هلا )  

 ميغ لع ير جو قار لاح بابا هلأ نل بنَملا نم ٌُناَوُلَسف وأ وصلا وهو را نم المت اقل

 ىنعم َءيثلا تفنتعا موق اذه ىلع “لديو ناوقنا هلصأ نوكيو لادبالا باب نم نکی نأ لمحو فر

 لصاح ( ىنمملا ) لمعلاو رلوقلآ نم يباوصلا يأ دادتلا ىلإ ةدشرأو هو االف ددسو  ةتابقتسا اذإ هفتا

 «هرزأ هب دش» لاقي رهظلا اضيأ رزألاو ةّوقلا وهو رزألانم هيّوقب يأ هرزاؤي و رفمج هوبأ هنواعي ميعاربا نا لوقلا

 يب حرصلا (0) لج حرصلا (4) ات حرصلا (ج) ا نآرفلا (؟) ۸۹ حامرطلا (0)
 غ حرسلا (۷) اك حرسصلا )



 ك6 نوثالثثاو ةيناتلا ةديصقلا

 هفتم فتش يذلا د كنا قت اک کن بی سدبلالا نبی )€(
 اا

 یو نال نم يت تقتشا اك ا رفتلا كلذ ايف نم م د دقو (9)
 قي

 هقفرو هلدع مأ هئ”فأرو هلانخ مآ مهب وح هلاَتغإأ (ه١)

 ةهقلمو نسيفنلا قليلا هل تنأو لر ملو مهيف كلا ز٤ كب ئوت (ه١)

 هرو كيلإ دو ا5 تاب الو فج َباغام هللاو الف تدهش (40)
 (حك ) هلاحإأ ( قل ) هلاج مآ ميس ىفحأ هبافجأأ (ي) (نط) يرثلا « فلا )

 يك لاو س ر ريئكتلاو ةغاابسلل ددش 2 212 هتف لثم كسلا قتف (بيرغلا) « ۰ و و و غال»

 ةباحسلا قراقلاو لهاج عمج ٍلمَجلك قراف عج قكرملاو - ءاكذ( ن) اكد دقو ةحمارلا عطاس كسملا نم

 : ةمّلا وذ لاق لثلا ىلع باحسلا نع ةدرفنلا

 602 وحاع هلباظلاو قلا جوب ا راوغ واسس قراف ةر وأ

 « ٍتاصنإو عوصخو رتاخإ و روش لص وهو هللَتَبْحَأ » لافي مطاوتلاو عوتللا تابخإلاو

 ةعس ىلإ تيضفأ هنم تحرخ اذإف َضِحو ضرألا نم نأيطا ام وهو تيتا نم هبلإ نامطا هب ر ىلإ خاو

 ّلتملا هيلعو هب حرفلاو رورسلا ۱١ رهظأو همارك[ يف غلاب و هب فعلت اذإ نالفب نا الق امنع ن ٠ ُلمفأ ىتحأو -

 هلاح نع اسلا رثكأ (س) هع نو يح ال هل ةجامل كيلإ دّدوتي نمل برضو ب ةوافح ال ةبرأم »
 « ىلا جو نم » باوصلا ٌلملو ځضراو (ىنملا) براوشلا هاقحإ و لاؤسلا هاتشإ هنمو ةغلاملا ةوافللاو

 نيم رألاو نماثلا تيبلا يف « حدلا وجا نم » عضوم يف

 « ( eنيم لأ يف وات تنك امو د, هنمو مآ ءاو (ض) هیفو ناکلاب ىو ( بيرغلا «
 يأ ةَ أع انه لاقي هب بلقلا قمت هب يم ءيث “ل نم سيئنلا رسكلاب قلملاو - ُلمنلا ىوتلاو

 هلوق ( ىنملا) هحأو بوه ةقالعو اقوا هن قلعو هَقلَعو لقا مزاللا با ةقالتلاو هب ني سيق .يش

 عدنا ا بابا ب قلي «يش وهو باا النك لا ب قلع اموحو التو لمألا يف لن « قاس د

 دوقعلا قيلاعمو هقالعي وهف يش هب قلع ءيش لکو امهببشو محللاو ر ولدلا قدامي و بابلا حف قالثلا

 ملعأ هّللاو دعب لامتحا اذهو يعاترلا اد ضعي نيملا ركب ةقلعللو ٠ نسج ام لكم اهيف لج ام ففوثشلاو

 ميهاربا ةتبا ٌرعاشلا حدم نيح ن تبر ةسيلاتلا تايبألا نم ربظي (ىنملا) «ه؟»

 چچ لرقلا (4) ميج دئارفلا 5-5 حاصلا () ا حرصلا )١(
(r? 



 هق رشم فخري هارسك امن يبئاتك مرق ىصقألا برغم ابو (ه9)

 هق رق ج داش یش عمج و هدو بايإلاب هنم كينماوس 0

te 
 "قن وو رر قاوفأ هجو ددو ةحهب بارلا ض خه و(

 رر يضحتب ىوأأ نمز ادي يو ا
0 (a۷) 

 هنيا لثرتلل تمر كلضفب  لفاقل ْنََأَك تّيلْوأ ام ضعي قك (0۸)

 ( حم س يك ) هفلمت متاوجلا ىف ًاعازن تيت ( ج )

 الو هصخشب ئاغ هنأ ولو ققيقملا يف كنع يئاغب سيل ارفمج نأ هللا مق ةه نع هل“ ,ةيلست ميعاربال ”لوقي

 كيلإ ًاقايتشا هللزخ هسی نرخ اد يبي

«or»راهتسم هرصع لهأ نم اتا يأ نامر عي رقو هره عرق وه لاقي ديلا عيرقلا | ( بيرشلا) ” 

 أل وأ قوثلا عرقي أل ابرق يمس اإ و يأ ديس مرقلاو لحنا ريمسا اك اَ وهو لولا عيرق نم

 عيرقو 29 لالا رای ةشيرقلاو ةعرقلا هنمو هراتخا اذإ هعّرتفا نم اهنم اتم يأ لبالا نم عرق

 نكلو ىصقألا برغلاب وهو اليل هريسب ببمعا ىلع اهتيخ ليَ و بئاتكلا ذوقي ( ىنملا ) امير ةبيتكلا
 هصخشب ةدحاو ةدلب يفوه ناک لو البلا عبج يف ماش هبعُر نأ ينمي هبعُر نم ل ازارتي ىصقألا قرشلا

 هلق عاتلاو . “ةو هبلق يف ل لاقي دجَولاو ىاوطلاو نزحلا ةقرح ةعوللا ( بيرغلا) «ه5و هوو هئ»

 وُ قلم هجيزأ ًاتالف هثريغو ملا قلقأو - هضرعأ لا هعالو ةو هب تناكو قولا وأ ملا نم قرقحا

 شاو # ؟”اوفألاو - اهيخر ماج ريح برطضا يآ « اهثيضو قل تح ةقنلا ريس » مطوق نم
 ةملطق ضخشلاو  مكلهأ حفلا مهب ىولأو هب راط وأ هب بحذ باقشا هب ىاولأ (بيرغلا) « هايد

 زاجلا نمو محللا نم هيلع ام ذخأ .لفملا ضحنو ٠ رشق للا ضن ٍِخَلا محلك نم زنتكلا ليقو محللا نم

 نادي هب يل امو ي هب يل ام » موق نم ةردقلاو ولا انهه ديلا دارا ( ىتمملا ) هب تضأ يأ ”رحدلا هضحت

 *0.ريلظن قبس « رولا كل » هلوقو ماوق قوف هتتوق يأ « ““هيديأ قوف هللا دي »و « دي هيلع يلو
 هضرع كته يأ هّمد قكرعو « قرم “لک مانقرمو » هنمو هقش بوثلا قرمو

 قون قثاوأ لصأو قثوأ يف واولا نم ضرع ايف هايلاو ٍةقانل لق عج - یال ( بيرغلا) «ه۸»

 ج حرصلا (ه) 4ج نآرقلا (ه) ج حرصلا (+) ر اچ حرصلا () 34 يريرحلا (0)



 ۹Y نوئالثلاو ةئلاثلا ةديصقلا

 ةكرثل كنأ ر ىّتح كرام لفات ريغ ئدتلاب هيلع تْضَقأ (ه9)
- - 

 رک اا 65 1-1 إذ تإ س 05 0 اس
 هقحرم كنع واشلا يتاول كادب يننإو يلع ىمغتل اركشأس ()

 س 5 یلا)

 هفت يدنع ءاضيبلا ديلاك الو هادي زم يعش لوقلا ديمك امو تحب

 ُدَسُي ْنَم هب يقلأ نكأ ملاذا هلوقي ةلوقو يلثم ْوَأ انآ امو (۳)

 ««نوتالثلاو ةثلاثلا ةديصقلا ل

 : ينابيشلا جرفلا ابأ حدي لاقو
r 5 5 +.رعي مم ا عال  

 قرتفي سيل المش فلوت ۽ نم يملا يذ نع ةمير غلبا )١(

 فقرولاو ٌرامتألا اكّزو اكرُْب دق مرک نم اعرق مكاَياو انا(؟)
 .َء »هَ - ا ا .

 قرف انءاوْهأ الو راجتلا ىّتش دق ىغولا مهب انقئارط الف (؟)
 ( نط ) نيباصيلا (ب) (اهريع) يرثي (مل س ط) (بلا)»

 رخ ةبهذم هيفو قنايأ ىلع اهومجج مث قنيأ اولاقق ءاي واولا نم اوضوع مث اهومدقف و اولا ىلع ةمضلا اولقثتسا
 مجارلا لفاقلاو  ةقانلاب بشت يأ « 6 قونتسا » لثلا يفو دلم ريدقت يف ًةقانلاو

 « راح » هلوقو « هيلع » يف ريمّصلا نم ولالا ىلع ببوصنم « ريغ » هلوق ( بارعإلا ) «هكد»

 « َتصَقَأ » ؛لومتم

 او یر (س) َينَوو يني : (ض) رمألا يف ٌلِجرلاََو نم فيعضلا يناولا ( بيرقلا) «+0

 او 2 اذك نع ىلوو اذك لعق ”لازي ال يأ اذك لمقي يني ال ل نالفو ايعاو فعضو رتف اذإ

 قمعتلا ءاضيبلا ديلاو س يواولا انكر ثكو داز هاو اي يمن هريغو لالا ى ( بيرغلا) »5١«
 هلثم نع ْسانلا رسي يذلا ٌلمنلا يه ليقو . ةدولاو ٌرخنلاو ٌةردقلاو

 ماهفتسالل « ام » هلوق ( ىنعملا) هقداصو هدجو ءا هلأ ( بيرغلا) «5»

 ج 951 6

SEREاحاو لك یوه ناك اذإ سالا نم ةقيرطلاو قرا يهو ع دق دق عج ددا ( بيرغلا )  

 رشتا هب فتم غودم ريغ دلج نم دق دق رس وهو اک يلا نم ةا لصألا يف يمر وتدح ىلع

 ا ٣ جج حرملا )١(



  EAةئلاثلا ةديصقلا والثلاثون 

 مقل نإ انادي ةلوقي تح | رامتقلا ُمايأ فيقتل تإ )٤(
 فلا

(e)قتلا لياولا نو قافشلا ىلع هيرو م مرنا متأف  

 قَوُس هب تق اذا كوللا ىع مدّيسو ىلعألا اندّيس ّنكل (5)
 قست اهنأ الإ فلألا ٌثعاطلا»و دب انآ الإ فلألا بعاولا (۷)

 (تفز رحلا ( بلا )

 ضي رک تيتش عمج یئشلاو س اآیطتسم ليقو الصأتسم هعطق اذإ ( ن ) ءيشلا ق نم ريسألا هب يقي و
 ةليبقلا وهو ىنعلا ىلإ ارظن ةراشالا سا تن يلا هذه نع يا يلا يذ نع ( ىنعلا) "'راَجْيلاو  ىضارعو

 هنأل تتؤلاو رگ لاو حلاو ىقثملاو حاولا هب فص موكلاو بط مب رك صأ نم يأ رکن مو

 لصألا يف ٌردصم

 يلاعأ اعآ يأ ءاملا براوغ هنمو ٠ يش لكى عأ ُبرافلاو - “جلا نم جتا ( بيرغلا ) «5و هو ء»
 . لَط هدضو ر رطقلا سا ديدشلا للا ل ”ابولاو لياولاو - لهاا وه يذلا ٌبراقلا هنمو . هجوم

 : رعاشلا لاق ا داوجلا لجرلا ىلع اضيأ لبا وا قاطی و 27” یاو اهي اصب مل نإ » زيزماا ل لي رتتلا يقو

 «0بيلبارلا دب راصعألا اهب 2 ْتصاذَأ دق يهاذما رتحبصأو
 عمج قوسلاو ل قدقلاو 3 لبو لا ترطمأ ( ض) ةامسلا تلبوو ماياطع ةعسل لب ل مهفصي

 ءاش ام ىلإ مهفرصي و مهقوسي كِل نال او ” ثتؤلاو ركذلاو عججلاو دحاولل ساشا نم ًةيعارلا يهو وس
 « اوس وتس ادن قولو تلا نإ آل لاتق ق ىلع كلم نيدلا اذهيف ضني الأ » مهيألانب ةلبجأل ]وق هنمو

 ٌلسألاو « "بلا قرف نمو حبصلا قلق نم رهشأ » وهو لثلا نم « قلفلا اننإ » هلوق ( ىنملا )
 اةينايي ةفاضإلاو حبصلا سفن قافلاب دار نأ ٌروجي و هقلاق للا يذلا قولفملا حبّصلا نم يأ قلفنا ينمي اللا
 : را وذ لاق

 بصتنم ليللا تايرشلأ يف هيداه قلف ههجو نع ليعا ام اذإ ىتح

 يبأ خلوق هنمو ثلا كاذكر م الا ر رسا لاو - ورب عج ددا (بيرغلا) « ۷ »

 ““2باًشإ توقايلا هبل ذاكي وسن هناز ےک د دل

 ُموقلا ءاج » لاقي . رلوعفم ینعچ مف سلا وهف ءيش لکن م رلحاو اظ ةقب رط ىلع ناکام ر کو

 روك ملا َدّيسلا ربهاولاب دارأ ( ىنملا ) ظنلا وهو قلا نم « امس لخنلا تسرع انس كليلعاو

 برتأ () + حرصلا (ه) نا (4) چچ نارا (ج) بك حرملا () مك حرا 0١
 نالا )٠١( لج حرصلا (4) ناسا (4) چچچ دئارملا (۷)

(AD هج 

 5 : ديب



 SN نوئالثلاو ةثلاثلا ةديصقلا

 قفطصَي رحبلا يوم عقال اك ةدياو ريغ یتش هاياطع ينأت (8)
 قلذ هموشيَح يو جايغلا مو ”لَطَخ هيوبنأ ف ينيدَرلا اهم (5)

 قلخلاو نوضولا بلاو ٌةوضنلا فيلو +تاّسزمللاو ةّيِفَرْشَلاو )٠١(
 قلملاو كسلا هيف نابيَش مايأ نم صراخدلا دورسم َضيأ لكن م )١١(

 هبرض اذإ (ن) هقفص نم هُجاومأ :تسطالتو د لر رحسلا قفطصا ( بيرشلا) و٠ ووړ

 لطَعاو  وبنالاو  ىرخألا ىلع ةحارلا نطابب برضلا وهو قيفصتلا هنمو ةتبوص هل مني ًابرض

 لطخأ ”لجرو ةبرطضم لطخأو طح رو كلذ وحنو حمرلاو سرفلاو ناسنإلا يف ُبارطضالاو ”لوطلا
 َنمْؤملا تب رضول » هنع هللا يضر “يلع لوق سو فنألا ىصقأ م موُشْيَلَتاَو س ناسللا يبرطض ناكاذإ ناسللا

 ٌريصقلا فيطللا حرلا رسكيو مهلا صرخ مج ناصرْتاو واو س « ينضغبأ ال يود ىلع
 قرجش نه بيضق لکه لصأ صرنا هديسس نبا لاقو . نانسلا ًاضيأ وهو توحنم ب شَخ نم ذختي

 : طلا نب سيق لاق

 ©ةيطاوشلا يديأب ناصئرخ عّرذت  هنأك ىقلن ناكل دق ىرت

 : دواد يبأل دشنأو مرا ًاضيأ صي رلتاو

 © ب رطابو ةيقرشملا هلاطبأ ترجاشتو

 : ىثعألالاق ةت اهتدحاو بقعالو بشخ الب ضعب امم قراطي لبالا دواجن م سورتلا فَجحلاو --

 «*0نجكلو موقلا غور انيع کک ةرئاج هللا تو ريس انس

 رهاوجلاب وأ نيتفلح نيتقلح ةحوسنملاو جسنلا ةيراقلل عوردلا ةتوضولاو لاو  ڈوضتلاو -
 لاقي ضعب يف “لخادم اهّضعب رهاوجلاو ردلاب ةجوسنملا وأ « “ةنوضوم رر لع » ىلامت هلوق هنمو
 هدوُع حرلا بواب دارأ ( ىتعلا ) 3 مراخلاو س هجرشأ اذإ « ضع ىلع هَ هّضعب ترُجآلاو رجحلا َنَضَو »

 اهو ركب نم يح م نابیتو هتابه نم وهف ةروكذ لا ءايشألا نم سالا دنع ام عيمج يأ هن هئانس دح هموشيتي و

 ةباكت نب ةبلعث نب لهذ نب نايت رخآلاو لئاو نب ركب نب بعصنب ةباكم نب ةبلعث نب نابيش اهدحأ نانابيش

 نابي ةليبق نم حودمملا نأل نيش صحو ةيدق ةبوهوملا عوردلا نأ ىلإ ةراشا « نابيش مايأ نم » لاقو

 جج جرصلا (1) تاللا (20) نالا ()  حاسسلا (۴) چچ حرملا (؟) 3ك حرملا )١(

 پاپ حرصلا (4) چ نآرقلا (۸) + حرسلا (۷)



iV»نونالثلاو ةئلاثثا ةديسقلا  

 لاو

 قرتحي سیل ¿ 3-0 هلا اتش يف ٌيئاوُسملا لبْلاو ٌةيِنِسالاو )١(
 قرطلاو نابل قتلا ثيح وذديلاب اهبرضي د تاملاو بصتملاو يشولاو (١؟)

 قبي ُدْقَولو امياوبأ دوجلل 5 دق هارمخلا لدنصلا هيو )١5(

 قحسلا ةموكملاو ُدَيَملا ياّنلا و قئادحلا غتم ضورلاو هالاو )١١(
 ود 2 2

 ُقَّسَشلا ىلكملا ريزغلا فابمنأك اهكرابم يف اجد ةيقدَشلاو )١3(

 خادم ط) ادم ( ب) (اهريع ) بئارقلا( تعم س فرز ( فلا )

 (ف) ريمغلا (د) (ج) اهطباس ( ح١

 نیلا دو رب نم ةيبرض بممَملاو  ؟لبتلاو  ؟"ةيخسالا (بيرغلا) واوا وو
 م سه عا هج رور ف
 5 اغإ و عج الو ییا الور مقترلا دورب نم سیلو لاي مث خبصي مث جرد يأ بصي هلزغ نأل اتمع يم

 اولو نأب اوفتك أ ا رو لمقاا ىلإ فاض » هنأل بصع ورب و بحت داب لاقيف هيلإ فاضي ام عمج و دي

 : رعاشلا لاق مسالا كلذب َفرُع دوربلا أل ُبتمَمْلا هيلع

 ©0تاَريخلاو اقم راو بلنعتلا ناتي

 ناتسبلا وأ تابنلا ةقتللا ةضورلا تفي و رسكلاب لاو بشت و ضعبي هضمي ةطاتخاو ےگ تابت او
 مجلاو “لا وهو فالا نم كلذ لكو «“ًاانلأ تانجو » ىلامت هلوق هنمو حالا مجلاو رجشلا ملا

 تشک كلذكو وكم يعف تملطا اذإ و ةاخنلا ينك" نم ةموكأو - ا س رشا هدضو

 راحو قس ليختو قوس لغ لاقي نألاو رلخنلا نم ةليوطلا يهو ق رد عع قحسلاو - سک آو

 ًاضيأ مقدشلاو رذنلل نب نامنلل لغ وهو تدع ىلإ ”قبسن ليإلا نم تاكقدشلاو نس ةليوط يأ قوحتس

 لصألا يف ةعلاو » چلي » نولوقي دوسلا وهو جعدأ عمج ٌخْعّدلاَو ل قار “لاو و قدشلا مس اولا

 ريزغلاو هرْدَص يأ راكي ىلع ريعبلا عوقو مضوم وهو لرم عج كرابملاو - ا داوس

 کاو - « رخو بخ ام ريخ راو باط ام » لوقت ريزغ لعو ريزغ ٍتابنك ءيش ل لك نم ريثكلا

 كر هوسقلاو "لكلا ةريثكةعورمو ةنضنك ةا هو کم ضرأو اکا "ريثكلا ةنكمألا نم

 مالظلا طلتخي نيح هلوأ لوخد وأ ليلا لوأ ةملظ ًاضيأ قسفلاو هوو ناؤ لاك ماعطلا شاش نم يش

 ربدتف دج بيرغ رشع سداسلا تيبلا يف روك ذلا هيبشتلاو حضاو ( ىنملا)

 دج حرصلا (ه) اج نآرقلا 4) ناسا (مر اك حرصلا ) 44ج حرصلا 00

To: wm al-mostafa.com 



 ففل نوثالثلاو ةتلاثلا ةديصقلا

 قت هاجم ىلا تايداملاو ةقفاخ ثتايارلا هيهاوم نيو (0)

 ققألاو ءاماتلاو ٌةطيسبلا ٌضرألا و ٌةضيرملا اينّدلاو رحدلا ٌدَدْؤُسو (۱۸)
 ئ اهياركأ يف ليلا دئاقلاو ةنَرَع عادا يف ٍدْمَألا ٌنعاطلا (19)

 قطن مزملاب ْعِرْدُم فورم لا ردم وفملا ينك ةاألا ج (؟0)

 ق الو بنش ميسم اف واع ئرشأ ةءدفأ اک (۷)
 ةريغلاليخلل لاقي و ”رضحتو يرجت يآ وُ يتلا ميما ايوا (بيرغا) «؟1و؟ءواة و۷

 ©*0ءاماتلاو س ةضی رملا ضرألاو  ددوشلاو «  اخص تايداعلاو » ىلاعت هللا لاق ةَيِداع

 تلقتاف اوبضغ » لوقتناقدش اهو دعا نطاب نم غلا ةّمطفط وهو حيتفي و رسكلاب قش عج قادشألاو

 بارقو بارق عجب بارقألاو راو = هثيحانو ضرع يداولا قدشو « مهقادنتأ تدبزأو مقادخأ

 لَطيألا حال سرفو رض اولو ًاقحل (س) سرلا قو - نطبلا ارم ىلإ ةلكاشلا نم وأ ةرصاللا

 : ٿرالا يتب نم رقأرما لوق هنمو ليخلل ځدم وهو تري اذإ لطايألا حل ليخ نم

 رخ وذ پت لآطآلا قحال  ٍةَمعِيَم وذ هب َراط أهي ول

 لاو ةانألا "ريثك يأ رظتناو تبث یأتشاو یاو (س) ياو راق لاو ملا حتنلاب قألاو ٌةانألاو

 هل راز ”قطْنملا ليقو طَسَولا هب دي ام يهو ةع هَطَسَو دش ناف ”قطتناو - هتينآ دقف هترخآ ءيش لکو
 « "قاط َكْيُح نالف َدَقَع » لاقيو . فالو فسلم رازإو رزم هريظنو كلذك ”قاطنلاو ٌةَرْجُخ

 ةديصملا يهو رسكلاب ةلابح عج لئابلاو نآشلا عيقرلا زيزعلا اأ ”قطتنلاو . رمألل أبت اذإ

 رخ هل ضرألا يف برس اة كت رحم قَفَنلاو -- 2""2يششلاو - «“"ناطيشلا لئابح ءاسنلا » ثيدحلا هنمو

 برض ءامصاقلا لّيق نم يتآ اذإف اهريغ ربظي و ابمتكي عوبریلاو يضلا ةركج ىدخإ ءاقفانلاو ناكم ىلإ

 قفان هنأل اققانم يتم اغإ ليقو . ضرألا يف ”بّرتلا وهو منال ًاقفانم قفا يعمو . جرخل هيسأرب ءاققانلا
 ربارقألا قحاَوا » ةبؤر لاق . دم ليلا يف قوُحللاو ٌمضاو ( ىنملا) مءاققان هلوخد وهو عو راک

 ةعوبطملا خسنلا يتو « “"".يش هلثك سيل » ىلاعت لاق اك َفاككا دازف قلا اهيف دارأ « اک بيف

 « هلئابح يف ىلرشأأ هادعأ ناك

 چ حرملا (0) بلع جرصلا (؛4) چ حرملا (+) 4 حرملا (2) دس نآرقلا )١(
 چچ حرصلا )٠8( ميج ةابللا () برقأ (4) برقأ (۷) ٤۹۹ ةساجلا ىر

 فيل نآرقلا (0) ناسللا )١١(



VYنوثالثلاو ةسارلا ةديسقلا  

 قللطاو ىلا كيف َلَماكت دقل ةعلاط ٌسمشلا وهو كهجَوَو امأ 55

 قرفلاو هاوهألا كبح ىلع الإ تتح اف الملا جرفلا اأ عاف (؟)

 قرغلا ةكألا هي ىتح ملقا ام اولا يدبأ يف كدّوج نأ وأ 0

 4 نوثالثلاو ةعبارلا ةديصقلا )ل

 : هقيدّصل هترشاعُم نسحو رمخلل هب رش عم هلقع ةّمعو راتلل نادل ةترايز فِصَي لزغلا يف لاقو

 قورطم الب يعيش قيطاج نيناملا خمااشو )١(
 قوُحَسلا مّطألا تاييخأ يف قورقلا ئياكلا لب تاب (۲)
 قيرطبلا ِدّيْسألا ليف حسي قيقلاك ا هشت (؟)

 ققر لويس اهتللاف قولا تاففاص نآتد ىلا )٤(
 قيقملا ةنص نم هلاك  قيقدلا ةا ناس لثم (ه)

 قورشلا ةِّقوهال فرف قول اب نيقكلا خمضم (5) 2 م

 (سا س م س سي) تافاص ( ب١ ( ف س جک )ل ماع ( بلا )

 ؟ (ف - حک) بر ( طس سادس مز فد( ح )

  ( (tg rgمسقلا واو « كلهجوو » هلوق يف واولا ( بارعإلا ٠ جلا لماكت دقت » هباوجو «

 يداوغلا اهلباقي و ًاحاور ءيجت يتلا بحتلاو راطمألا اورا (بيرغلا ) سمشلل لاح « ةملاط » هوقو

 باتل حقو و لحنا ءيشلا م قو  «؟"ةاراب ةيداقلاو ةحرابلاب ةليللا هَبَْأ ام » يريرملا امهمجج دقو

 هلي وح وأ هلصأ نم .ينلا عازل او رطل نم يأ يآ « 2لآ ها ايو » ىلاعت هلوق هنمو كللذك
 ةرماع اهلمجأ يأ ءايلملا ةلودلا نب رشملاو ثلاثلا تيبلا يف ايلملاب دارملا ( ىنمملا ) همضوم نم

 نم قورفلاو  “لاکلاو داو "نینریلا ( بیرغلا) «5و هو ءو ۳و و »
 لوقت بح نأ نم ريخ باهت نأ يأ « بح نم "ريخ قرف » هنمو عزف اذإ اقرف (س) ُلجترلا قرف E a rL ف ا ع رك نإ رج رسل

 كب حرصلا () كك حرسصلا (4) ڊچ حرصلا (م) چ نآرفلا (4) د51 يريرحلا ١



 ع نوثالثلاو ةمعارلا ةديصقلا

 عقترم ءان , ةر نبأ ل مآ عجلاو نطحلا نيتمضب ذب معلا 3 كتر لش الو كنم تقرف

 : لح نب دايز لاق

 أل و ةءاّتملا نم ىب ثيحو تحكم ينج نع يرْغش تيلاي
 يف زيزعلا لي رغتلا يقو هلغقيأ رخآ هيه طظقیتساو هبتتا ( ن) مونلا نم ؛لجرلا بهو س ؟*”قوحكملاو

 هلهأ ىلع هتماركك یدو ال مَن أا رشا یینقلاو س «“ ””اندقرم نم انب نم اني اي » ثعبلل اش ةءارق

 ةلالتسا ءيشاا نم ءيثلا لتساو - ٠ ”تافاطلاو - ص ديصألاو -- ”قانفأو ىف عجلاو ب کر الو

 لاو س نيجملا نم ةرعشلاو دمغلا نم فّْيساا لک فر يف هجرخأو هعرتنا يأ هلس لثم

 نم موني و ليالا رخاوأ يف ني راکت لزانم. يآ تيئاوملا اوروزي ا لا بارش ةداع نم ناک ( ىتعلا )

 ریز يف نال مدنع ناکو سانلاو لا نم فوخ يف نوتيسي نورامملا ناكو را مهنم اورتشياو مهعون
 قاس بر لوقي ةعطقلا هذه يف ”رعاشلا ابقصو ىلا يه ٌرومألا هذه نوئشاو را نوقس و ناجلا يارجل

 ةتوناح تايترخأ يف يبي ناکو اليل هنر هرثكتو هز رست يف قي رطبلا وأ قيلئاجلاك ق ولللاب نیقكلآ بوضخم

 ناندلا ةاوفأ هب كفو ٌيقرلا هلزبم ذخأف هُعْوَر نكس ينفرع الف آروعذم ماقف همون نم هتف ءانبلا_عفترملا
 ناسيك" ندا نم ىرج يذلا اهُراطقو قيشقملاك ارح رخ اهنم جرخأف اهو ىلع اق تناك تا قمل
 جمل اذإ ( ن ن ) قربلا فز م طوق نم لمل ثرظن هت ىنف « قورشلا ةيتوهال فذف » هلوق امأو . قيقدلا ةيحلا

 بويه تنبع يأ نْيلو ءان ين رج اٿ جرا فر موق نم وأ « قورشلا ةّينوهال » هلوق هيلع لدي اک

 ةلمهملا لاتلاب « فد » اأو 46" نوف رب ر لإ | وليف » ىلامت لوق هتمو اوعرسأ ٌموقلا فزو ديدشلاب سيل

 أو ٠ عرسأ فقدو قو أ اب ”رمألا هل فدو ال ًاريس تراس ليلا تبدو بدك ًاقيفخ ى ثم هانعف

 : ساونوبأ لوقي ىنعلا اذه ينو ملعأ هللاو انه حصي الف اهلج ىلإ َسورعلا فز موق نم ثمب ىنمب ًایعتم فز

 واق مالا وح اسهئزانت يع ترس دق نجد ةلايلو

 بورذو انل افينم وص هلحم َنودو راح تيب ىلإ
 ٌبيقر ءايربكلا يذ ىوس سیلو ةَْجَح دمب انجآلذإ نم حرف

 بيجو داقرل دسم هدواعو ةءاعس روک نأ وس وانت

 يبيصخ هنم لزا نأ ساو رعد راط هعلاب انوعد الو

 بيم نيرا ةبرط هل الم يمس بابلا وحن َرَدبَو
 بيصم حظي دق ايف وهو انل ةدجاس ّبكتاو هيبان نع قطاف

 ُبيِحَر يدل لې مكسنزنف  .ةباصع نم منيح اوُلُخْدا لاقو
 چ نآرفلا (۷) كيش حرصلا (5) بك حرسلا (0) ۳ حرملا (4) 27 + نآرفلا (+) ج 4ك حرصلا (؟) د١ 4ةساحلا (1)

)1( 



EVE 

 مرانأف هل حابسصم ءاجو

 املاب تنك نإ تاه اخرا الف

 اهبابش مت ءابہَص انتل ىديأف
 هتانجَو نم درولا ىتادتلا شی

 ةد ساکب أئيقسي لاز اه

 جرت نحب ًالوص انل ىئعو
 همد ضاف ًاقشاع انم ٹاک نف
 تليقأو روبعلا ىترعشلا تباغ دقو

 : علا نبا لوق اذه وحتو
 ا لج سجو
 اَ داملا يب نم هارو

 رای 2

 س
 سد نيدي یراصن نبا

 ةشمشم نك تيوس دق
 800-0 م 01 2
 ةراغ موجنلاو هترڪاپ

 اوناك ن ب راما دنع ناماغلاو

 : ناماغلا ءالۆھ فصو

 صخر وفارطألا بضخ و

 ينب ت لازغو

 جغ يذ أ ريظ فک نم
 داور ةر ةيفأ

 ق هجو ىلع اتسعت دق

 اضع رولا هَ نم انممش مك

 ۲٠۹ ساونا (ه) +۲۹ ساوئوبأ (4) ۲۹۴۳ ساوتوبأ (مرز ۲۲۴ زتملل نبا (؟) ۲٤۵ ساوتوبأ (0)
 ٠۳۱ ساوا وبأ (۷) ۲۰۲ ساوا وبأ (5) ۲۸۲ سارت بأ (۸)

 نوثالثلاو ةعبارلا ةديصقلا

 بيرق هيدا ينيب يذلا لکو
 ُبيِعيَس هكلم نع ىجّذلا نف

 ”بوثوو اهسأك يف حرم اه
 تبليط ةحالملا ريغ هب سيلف

 بوو كاذ دس یارخاو لوت

 بيرغ نخ ایرغ قربلا ىرس

 بيحب رورلا دمي هدواعو

 وش حرابصلاب ايررثلا موج

 ص« 2 2

 ٌراَمْرِمَو ررر هب ثيح
 راحس  نيتالقلاو ديلا ر 5

 رار كاب هنع ثّدح
8 2 8 

 ٌراده سوؤكلا يف ابهقيريإ
 ٩إ هنعمل ناح دق ٌحبصلاو

e 50 5 .  

 حعضوب ام ساون يبأ لوق نم انهه لقنتاو سوحلاو دوهيلاو ىراصتلا نم

 راذع کک ياوه ف ملا

 راقب هياضر اتجزعو



 عبو نوثالثلاو ةمبارلا ةديصفلا

 ( فلا 5

 قيقملاب سيل ايڪ الإ قوؤارلل لا اهنم قش م (۷)

 قوثْلا ٌةّفامُ هلاك  قيرنإلا دملا ريقي لثم (8)

 (ط) ًاساتك (افلأآ)

 رليز نب يدع لوقك رخلا نيقسي تآتْيَقلا نوكت ايرو
 قيربإ اهي يف ةي تاج اوب حوبصلاب اَوَعَدَو
 07 قار االس یس ص كي كلا نيم راق ىلع هتمدق و سک

 ملاعلا نم يه يتلا رةيناحورلا هايشألا نم رجلا نأ هب دارملا لمل « قورشلا ةيتوهال » اه نبا لوق اأو

 كارذإ ىلإ ةبراشلا لص يتلا ةنجلا رخ انهه رخلاب دارملا نوكي نأ نكميو . ةعدق قيس انك شا

 ىلع يتاثلاو رجورلا ىلع لد ألا قلطي اعرو . قولا ؛توسانلاو قلاللا ؛توهاللا ليقو - ةيناحورلا قث

 لعو بتسلاو رببسلا ىلعو لغسلا ملاعلا ىلع يتاشلاو ّيولعلا ملاعلا ىلع ًاضيأ لوألا قلطي اًمرو .

 بسلا يرل ا بكرككاو حابصللو قيقعلاو ”توقايلا يعف رنا اہم هّشُت يتلا هايشألا امو . سينالاو ا
 ريبملاو قولقتاو كسملاو حرافتلاب ةبسنو اهقيرب و رجلا نول هييشتلا اذه هجوو . ُرََتَلْجاَو ؛قربلاو ٌعامشلاو

 هتمارکک ےک ر مكمل ج هلأ مالغلا كلذ ظقيتساف هانعم « قينفلاك بيف » هلوقو ٠ اهتحئار يف ًاضيأ

 : لاق ثيح هتك ةعرسو هطاشنل رقّصلاب مالغلا اذه ثم هّبش دق ساون وبأو . رعاظ ريغ هيبشتلا اذه "چوو

 “رابغ هيف امو َسأرلا ضف  هتدقر يف رقّصلك ىوتنلف
 قيدن رلاو س هب صب يأ ْقَوَرُب يذلا بارشلا دوُجان وهو ٌةاَفْصِلل قوؤاتلا ( بيرغلا ) «موال»

 قيدانز عملاو نييسراغلا سوجملل ”باتك و هو دن راب دقتعم هانعم برعم وهو نالا ربظي و رفكلا نط نم
 رادك لا نم قضت رجلا كلت تلاز ام ( ىنعلا ) "”ةشاشخلاو  ةقدندلا مسإلاو نالف قدنزتو ةقدانزو

 هتلقإ ف اب یت ال ريس نيش الا اهنم قبب لو تمص قح ند ىلإ ند نم الق ةافصمل اب

 : هنمو را بابُ ا لاقي ةيقبلا هذه لثمو قوشلا ىق قشاملا سفن ةيقيك وأ .قفانلارفاكلا نيتك

 © ترا هکر داك نرتب اياقب اپناکف اهوفص نم فخ دقف

 ءاملل  هعوضخ تيأر اذاف ءابهّصلا ةروس كلاب كا

 “يالا شنا لكم تن اهب تی يتلا نع كيدي ناق
 بطتلا ىلإ آج اح اه يف تي دق م را

 ص

 ( Oساونا وأ 5 ( قرط ةدام ) نالا ۲۹٤ )*( ساو وآ (ه) 541 زتسملا نبا (4) لج حرسلا ۲۴۹



 نوثالثلاو ةعبارلا ةديمفلا ۷٦

 }س 1 1 ا
 „ Zer 2 2 ا

 د 7

 قوقشم ىزا يف بيحب نت ب تق یم هجا )۵٥
 ىتملا (د ) 6(؟2) (حخر (ف) قورولا ( ه١ ( لك ) رجحلا « ىطر (ىلا)

 “حلا يفراشُم ةايحلا ىح قمر نع نيطلا حانِق اوابس

 ملشلاو ضلا ىلايلا ك اقص  ءاطألا ةّّقتم

 الب ور تدا ىتح اند 1 2

 CFD - ع
 "قاب حورلاو اهمسج ىف قح

 هنمو ةضيطل ثريسي :ىش امهيلك نال ًاصيأ نيملا عمدو ءابهلاب هت دقو
 01 5 00 2 د

 انونكسللا مال ىقتو اهم سج ام حالا َسَرَد
 ع ت ر ت 55 5-5

 “نويملا يسن ام فلا ملت | انهن اهتيلتجا ام اذاف

 تاشاشملا كلن ىوس ايلا اهنم تكر ام مركحلا تانب اق َْنِإَو

 6م ايصلا كد اقر رر ر ءاهارع  ةيناغ نيع يف عمد اک

 لاق ثيح فيطا ٍنعذ يف قيقد ىت جاجزلا يف يهو ابهبش ىتح ىنعملا اذه يف رتعملا نبا خلا غلاي و

 (©0بيطا نهذ يف قَد سک ابلع اَهَجاَجُرو ْتَنَصو ْنَنَص

 ”ةقوشمم هب راجو ”قوشمم دق كلذكو ”قيقرلا ”ليوطلا ناصغألا نم قوشما (بيرغا ) «ريورحو»

 وهو « عجلا دعب » باوصلا لما ( ىنملا) ُلجرلا كلذكو محلا ةلياف م ءاوقلا ةنسح طف لوهجلا ىلع ءانبلاب

 ساو يبأ لوق هدي و ليللا نم ةمطق يضم دب هنيمح قي رفتب فرش دق يأ لبللا لوأ نم ةفيفخ ةمون

 هرمتلا ردحماق زوجا تياغ دقو ةَ دس اهن راتو

 قيربلاو ءاملا حدق حدقلاب دارملا لعل حضاولا ىنمملا روهظ مدعل ”رظن هتحص يق « خا ءىش هبشأ » هلوقو

 نربدتف كلذك ن وكي رولبلا دقو قرشا مم اللا

 جو ساون وبأ ۴۰٦+ )٤( ساون ویآ (*) مبا ساون و سبأ (۲) 03 چ ساون ر )1(

 ٠٠۹ زتملا نبا ۲۵٠۰ 25١ ساون وبأ (0)



 VY فنوالثلاو ةميارلا ةديسفلا

 قيقلا هدأ نم قرأ قوموا 4 هدب ا 09)

 قرا ىلع هلا ُطْيَمُي قيحتلا ىلع اطل ابو ١0
 قينألا ِءْرثَث رد ناڪ قيقا يف وألا سرو (۱۳)

 قيزإلا ىلإ هيف نع لر وأ قيرقلا اهيابع ني لأ 08
 يقي رتلاڪ جنا ثتيأر ىتحا | قيفتسم ريغ ىق ثلز ام (16)

 لا

 قينرذوس ظحلب ىجذلا يري  قيتفلا هلاب رس يف حّبصلاو )١5(
 س )

 قولا الو تقلا ةعاس يف يقوم يِيعَس قبي امو اذه )١9(

 قيشترلاب سيل لق ريخ وأ قيولاب سيل يأر فت ام (۱۸)
 (ط) برقلا ةعاس نه ( ف ) (اف از قوتملا ( ب ) قلا ( بلا )

 ًاَقْمَو ( ح ) ُهَقِيَو نم قوموملاو 29 لکلاو 2022 (بيرغلا) ٤و۳و٣ و اا

  مدألاو «  قارف ليجعتف قامو نكي مل نإ » لاقي ثك قو رداونلا نم هريظنو بح اذ ةقيو
 وأ رّرّدلاِب اهحطس ىلع رهظي يتلا اهبابحو قيقملاب اهنول يف را هش ( ینا ) *”قينألاو ی قيحتراو
 فيطللا هدلج نم فطاا يهو بوبحلا هلالدب انيلع يتاّسلا اهرب لوقي رردلاك يه يتلا يتاّسلا نانسأب

 اهئافصو اهلكش يف اهنأك “ب باب اجلس ىلع رهظن اہلع اس مس هلك الاب اجر اهتاؤتس سكي تاب و
 قيربألا ىلا هه نم تطقس ينلا يقاّسلا ناسا اهناملو ايقيزت يف وأ ثرد

 قوحللاو - 02 7قوفلاو 99# ین ذاوسلاو  قیتغلا (بيرغلا) و۷ و ٣و
 ( ىنملا) ةتقحل الإ ايش ديرت ال مهسلا عي رس نيتمضب “قل ةسوقو هکر ذأ يأ هبو هقحو ٌكلاردالا
 ءامسلا رحي يف اوي رغ هنأك اماع برا تيأر یتح اہترکس نم وقيفتسم ريغ انأو رفا كلن نم قسأ تلز ام

 رقیثو يأر وذ انأ نازک يفرك عمو سل ليلا ىلا َظنلا دِ ”نيهاش وأ “رقص هناك ًاعلاط رجفلاو

 ىلع لقا لاقي ٠ هتوُي الو هصَرَع كري هب يی اذ لب هقوف قبسي ال هعضوم يف باث يېو ملس لقعو

 حجار لو ىضم يأ هقاوُف ىلع درا امو كتك امو كنأش ىلع يأ كلب قف

 )٩( لا («) وپ حرسلا (4) چچ خرصلا ©2؟) ا حرصلا (۲) ¥ حرسلا ¥

 ) )5دك حرملا (۸) مج حرعلا (۷) 10 علا



EVAنوئالثلاو ةمبارلا ةديصفلا  

 9 ت 0 £

 قيوزتلا يذ بذقلا ناسألا الو قود لا خألاب ىضزأ تسلو (19)
 1 1 «عاملاز

 قوشسل قشاملا َةَلذكح  قيفشلا خالل ُلَْأ دقو (0)

 قيِدّصلاب َرُدعلا نع َنْعاَو قوطملاب يلا يرحب ال (9)
 قوبتلاب حوبّسلا لاو

 ١ اضيأ لاقو «

 )١(ما هقاوشا نرم باذ دق هلاب ام هقارطإ يف جل دفق هلاب / مااا 9 1 َ.

 ) )۲رقاشع ىلإ َرَحْتُم لام دق هل ًاقوشمم نا الإ كاذ ام  20 6 03 11م 5 دا ها 5

 اهريع ) قيقثلا ( دك س مك س ف ) (بلار (
 س 3 س 3 0

 ”قوذمم هدوو . ”قؤامللو ”قاذملا كلذكو هدو صل ال نم ”قوذأا ( بيرغلا ) م(« م ؟ءوذق»

  5ع 0 چ ےس ر ر 5

 مجيألا داي ز لاق ءاملاب طولخلا نبا قلو هب هجم اذإ ءاملاب نَا ّقَذَم نم هلصأو

 ادع هيخأ ر داع ام اذِإ قدمي هتل سيل كل أ
  5 0 5-0عاش ٤ ورو نچ . 00-7 8

 - مث هب لطيف بعذلا عم لمي هنأل قبيزلا يأ قوؤازلا نم هلصأو هنّسحو هيز مالكلا وأ ةباتكلآ قوَرَو
 اس ه2 و و ا . . 7 “ک 3

 نكي ل ناو قوزع شقنم لكل ليق ىتح هيف اوعسوت دقو بحذلا قي و ”قوؤازلا ريطيف راثلا يف يلا ىب

 قع لاقي قشلاو مطقلا قوقملا لصأو امهنم هَر ْلِصَي ملو اهاصع ( ن) هيلو قَعو - ”قوألزلا هيف
 نيدلاولاب ٌصتخي نأ نم أ ”قوقُلا اذه ىلعو اهمطق لاقي اك جحرلا قع لاقي هنمو هقش اذإ هريغو ”بوثلا

 "لاب ابو ایت ناكو » زيزعلا ليزنتلا ينو هب هلضو «

 هنع فرصتي نأ أو هبظاوو همزال ةجاّكو جاو اجل (س) رعألا يف يل (بيرغلا) ««وذ»
 ©”قرطأو -- هنع روجزملا لعفلا ىلا اهيف يداقلا ةموصخللا يف جاجللاو

 + حرملا (م), دج نآرقلا () ۷۸٠ ةساحلا (0)



 EVA نوتالثلاو ةسماحملا ةديصقلا

 ١ نوثالثلاو ةسماملا ةديصقلا 4

 هدهاش ام فيمي و دايعألا ضم يف هب وكر رك ذي و هللا نیدل زملا ةفيلخللا حدي لاقو

 )١( قادخألا يف داَدملا سبو قاما ىلع متأم يف شت

 قالا وود لأبو ىق ب طرا مهاب هاملا تيكبو (؟)
 قارفلا موي شش ىتح نه اوکش قر قارفلا نحنمو (؟)

 ) )5قاثو يف ةجبثو ةقيلط ممد اَدَع نبا ةيملا عمو

 يقالثلا لبق قارفلاب اوُنَذا ىح ريمدلا ئاو مترا ( ه)
 ( م س عي س سپ س مل اسس يك )يف ةديصفلا هذه دحون الا ( فلا )

 ىلع نزح عمتجم يف نه ۾ نهن اک نهتويع ناک يأ ادادح ”نهنوبع لکل يكن ( ىنملا) »١«
 مهنيكب يأ مهيدنو قاشملا

 دعنا ا5ا الا (ف) يش ت ن م اديدش هرج ةتيقنو اينقت هاتو - _ (بيرغلا) «؟»
 نيمانب نرهظأو لوقي هب بشن اهمأل ةديوضخلا َنانبلا ملا دارأ (ىتمملا ) ةغلابم اق راو ینا وهف هرج

 ليك ةادملا نسب ا املا نيكب نهنأك نهءاكنب ءال اقرا ريشا نهدودخو ةبضخلا ةعاتلا

 نياتي اهحسمو ءام تلا نيكب نھن ی “هدو حو نهنانب نأ ينعي نهنويع

 قبقرو » يري رحلا لاقو يشاولا ”قبق ر همالک لاقي بذعو لس همالك قر ( بيرغلا) « » ٣

 ىرخأ ةر قارا مي دومی نأ تبيحأ تح يَ ةي ةباكش يقارفلا وي نوک ( نا ) « لزج و ظنللا
 دوو ام رکبو رجتفلاب قاثرلاو هايس يلو هراسإ هنع قاط ثريسألا قيلطلا ( بيرغلا) « 4 »

 نيذلا هناروج م قشاملا حور بهذي نأ نکی لوق نأ لئاقل ( ىنملا ٠) هرحنو لبح وأ رايق نم هب دش يأ هب

 ٌدارأ رعاشلا نأ هباوجو هعمد مهعم بهذي نأ نكمي فيك ن كلو مهدادو ديقب مب دّيقم حبلا يف اورفاس

 نوبهذي امْيح بهذي هنأك ةلاح يف فق الو ادب لي ام قيلط رعمدب

 ىتح ال وط انعم اوميقي نأ لبق مهقارف ريخي انوملعأ ىتح نامزلا ثداوح مهتمفاد (ىسملا) « هد

 يقالتلا لبق قارغلا عوقو نكي فيك الإ مهت داال كاماك ءافش انب واق لمحت
 م يړرملا (0) چ حرصلا (0)



EA’نوئالثلاو ةسالا ةديصقلا _ 

 قاولألاك ٍدايجألا قوف ةايجألا ىرت ىتح جادو اوتدو (3)

 قابلا .ترانع يف خسمّدقتق ثويع ءاكبلا يف شهار مب (۷)

 قارحإلا نع ىلغتلا رج متي نمو بوذي نأ بلقلا ُمَتْمْأ (8)
 قاطّيلا دع لاّوَج شخ يها يتاوح قيقر ال موب بد (9)
 يقارتلا ٌعْدَر بويا عذر كسلا تاَمَقَت نم وهو هانم دق (۷۰)

 قاتلا املا ةا تسَجَوأ يطاوتلا ءابظلاكح قيرابألاو 339

 ىلا ءايشألا برقأ نأ اندايجأل ًاقاوطأ 'تراص مدايجأ ناك ةقناملا دش فص ( ىنملا) « 5 »

 اهقاوطأ دايجألا

 يهو ةنامملا انه نانملاو س رک أ ليما يف ناح لاو هيلع هرطاخ اذك ىلع هنهار ( بيرغلا) « ۷ »

 ًانويع ءاكبلا يف تقباس جوي عادولل اولَوو ( ىتمملا ) همامأ رهظ اذا ( ض = ن) هيثلا هل رع نم ةضراعلا

 ذثنيغ ءالل ٌنويع نويعلاب دارت نأ نكيو ءاكنلا ةرثك يف ينيع اهتقبسف مهتويع ينيع تقباس يأ رخأ قاّشمل

 ءاكبلا ةرثكو عومدلا نالس يف ةقباسلا نوكت لوألا هجولا يفو طقف ناليسلا يف ةقباسملا نوک

 راص هنككو لامتشالا نم هعتم ىلع تردنل الق يلق ناكول ( ىنملا) “اضفلا ( بيرغلا) « ۸ »

 يبنتملا لوقي اذه لباق . لاعتشالا نم منتي ال يذلا اضغلا رج

 5 قر اع ُلِكَتو یضقلا زا ينطنن ام ىوملا ران نم تبر

 دَر يأ يشاولا قيقر شيعو ةيشاح اهتدحاو هيناوج بوثلا يشاوح ( بيرغلا) « ٠٠ و۹ »

 سلسلا ناطبلاو _حاشولا نم ٌلئاجلاو - ظيلغلا لض قيقرلاو بڌَعو هس يأ يشاوحلا "قيقر ”مالك هريظن و

 هيف يذلا وهو عدرا وأ عودرلا ىنم انبه <" مكاو -- یوو س اکو قبا قالو

 ضنا هبف قرتي ثيح ردصلا ىلعأ يف قلَحلا مادقم يو ةر ج يقارقلاو -- نارفعزلاو بيطل

 هب تمت دق بسألاو وهلا ريثك موب هبر يأ یاو هبمل قاط دقِعو ةقيقر هوه يشاوح موي بر 7
 رقارتو ”بويُجو هيف لوح ”عساو ق ”قاطن اه ءاتسح ةي راج ˆ مويلا لعج . هرخآ ىلإ هلّوأ نم شیملا بّيْط وهو

 نارفعإلاو كلسملاب "ةخّضم

 ( ن) هيلإ اطعو - ”بترعم يسرا كا لثه رعد رخ عج قیرابألا (بيرغلا) « ۱۱

 چ حرملا )٠( 35 حرملا () جاتقا )غا لل () ج ج حرسلا 35



 عءىإ نوثالثلاو ةسماحلا ةديصفلا

 قاَرطإلا ةر هيلع ةت الطُم ءانثلا ىلإ تایم )١90(

 قارا متلاب حقي مم انك تشي فوثألا مك يهو 00
 ( علاز

 قاسو داش عام نع ا  اهورقوب يك ةاقثلا اهّنَمَدَ 0©)

 ( لك ) ةانثمل ىاقلا ايتمدق ( نظ ) ( بلا )

 © جوأو س ياَجلا كلدكو هتم لوانتيل رجشلا ىلإ ٌلّواطتي لع يظو همفر دیدیو هسأر

 فخ رتوصب تّسحأ نيح اهّسوْؤر تمفر ىتلا ءابظلاكر ما قی رابأو هيف وهاب تمت موي بو ( ىنمملا )
 "هنو ءاملا ريطو ٍيظلاب رجلا قي ربا هبشت ةبمرعلاو . داصتف َكَرْدَت ْنَأ نم ارَذَح قاتلا دایجلا یو نم

 ول ناتكلآ ابسب ممم فرس ىل ”يظ مهقيربا نأك
 © شكولا اهعوفأ ءالا تانب باقر ابهتاقر نأك ارق ةمّدنم

 “> ب انحلال ملا ىلعأب وإ  ةينَع لومقلا قيرابأ ناك
 “)رص ىلإ َنرظن يار باقر  اهتاق» ناڪ “قيرابآ ايد

 ناليملا وهو وغصاا نم هلامأ ةمعتو هسأر هيلا ىنصأو هوحت هممسي لام هيلا ىفصأ ( بيرغلا) »٠٠«

 هموق نم هنوتأيو هيلا وايي نيذلا لجترا ةيغاصو ليت يأ « ةد هلا َىئَْتِلَو » ىلامت هللا لاق

 ءين لك ُنْذأو روكلاو واذلا نْذأ كلدكو هضبقَم قيرتإلا ْنُدأ ( ىنملا ) ©*ةقرطأو لاو

 نإ لاق نم مهنمو . جات رج وتب هيلا ةهجوتم ءانغلا ىلإ اهعامسأب ةلئام اهتأك اهضباقي ربظت لاق كلذلو هُم
 ْ : تيبلا اذه يف اكس وؤكلا ىلإ نيغْصُي قي رابألا

 3 2 س 13

 “تاسکار سوؤكلل نيغصي تاق قيرابأ ىلإ

 رخ ُمّدلا فات رلاو ملا هنأ نم جرخ ًالوهجم فعّرو ( ف ¬ ن) ُلجرلا فعر ( بيرغلا) »٠۳«
e e 7 8 

 مقرت اه اك ي راحل ا ةيلاع يه لوقي اهرمخ يراجم قيرابألا فونأب دارملا ( ىنعملا ) “"قارهلاو فنالا نم
EN8 سا + ر 8 7 ع  Py»5 4  

 ملا لثم رمحأ رخ اهنم جرت يأ بوبصملا مدلاب فعرت مث ةربكتو رع افون أ
 8 0 5 Fk لد - ر ہہ ےک ےہ نع

VE»بهذي نأ وه ليقو نذالا يف لقث وهو رقولا نم ةئذا < | يأ امص هرقوأ ( بيرغلا)  
 هى 8 ل سخر م ےک ا + NI aA) ب“ سمح ل 0 7

 نالف ادشو -- هنم اًرقَو اهلمح يآ ابهذ هتلحار رقواو « ارق كيت ذأ يف ناك» ىملاعت هلوق هنمو هلك ممسلا

 ۲۸٤ ساون نأ (ه) ههه ةساحلا (4) باسألا (م) چ قيشر نبال ةدمسلا (۲) چچ حرصلا (1)
 ا ںآرقلا ( ١١١ مكب حرصلا )٠١( ؟ م4 ساو وأ (ة) ۾ حرعلا (۸) مشع حرسلا (۷) اچ نآرقلا )

(r) 



  _ EAYنوثالثلاو ةسماحلا ةديصقلا _

 قامآلاب نک اّمِإَو رفقأولا نم الق نکا اَمِإ يحف )١6(

 « ةادحلا هب ودحيو ةادشلا هب ودشي هكذ» لوقت اهقاس ليإلا ادشو هب مرتو هب ىّتغ ( ن ) َرغشلا

 هيف ام هب قَصْيلا قی مالا ف لع لج اع يمو کلا و حاب ماكل نم « نک » باتا ( یا )
 :رتنع لاق مادفلا اهيلع لمج اهمدفأو قينآلا مف مّدفو

 200م دس لامشلا يف رهزأب تترك ا تاذ ءارفص ةجاجرب

 « انس » باوصلا َّنِإ انلق ااو قاسو مهم ءانغ عامس نع اهومنع يكل ع ادنلاب اهّماوفأ ٌةاقّملا تَّدَس لوقي

 لثمو ًاحيحص مم انهه ديفي ال ميدقتلا نم ه اَهتمّدَق » و . نالا كلذكو تامّدنما اه ل ااقب قي رابألا نال

 لاق ثبح ًاضيأ ةعوبطملا ساون يبأ ناويد خس يف عقو دق الا اذه

 رقص ىلإ نرظن "يك باقر اهتاقر ناك ”قيرابأ انيدل

 28 ىلإ دودا ت انارو انناقس اَينَمَّدَه دق ةبصنم

 يتاقيم يذل ْتَقْوُأ هدقع نع قاسيا جس اهنم لتْساَ
 ٩ تامڪار سوؤكلل نيغصي تاشقا ةقيرابأ ىلإ

 درو ام اأو . اثم فاقلاب ميدقنلا ىلإ اهوفترح ةدحوملا ءاضلاب يدفتلا ىنمم اومهفي ل امل نوخساتلاو

 : ديز نب يدع لوق يف
 قيربإ ابني يف تف تءاغ امو حوبّصلاب وعدو

 2 “وؤارلا اهفالش قص كيدلا نيمكح راقغ ىلع همد
 م

 تءاج مث لوا حوبّصلاب ةنيقلا تءاج يأ « ىلع » هلوق ناكك ريغ ال ٍةانثلا فاقلاب ميدقتلا نم وهف

 تيدتق راقعلاب

 فنألا يلب ام اهف'رط يتلا نم وهو ةريثك تاغ اهيفو قاوُمو قم عج قامآلا ( بيرغلا ) «٠ه»

 ناي رج نع ءاكبلاب و رخخلاب اهءالتءا نع ممصلا وهو رقولا نم لقثب ىتك ( ىنعلا ) نيملا نم عمدلا ىرجم وهو
 اهعاوفأ نم اهرم

 )١( تاقملا ٠١۲۸ )١( ساو ونبأ (؟) 2 ؟م.ساونوبأ ٠٠٤ )£( قرط ةدام ) ناسللا (



 نی نوثالثلاو ةسماخلا ةديمفلا

 قاشا نْوَأَخ ام اذإ لسصولو وهلا سلا اهوُبْيَج (15)

 قاتشملا مثلا ريب نونكم ىلع ةاشؤلا نم ىهذأ يف 0090
 قافغألاب سلي دْيِي يهو هءهايح اهنع ماكألاب يدر )١0(

 يتاوبتلا يلايللا نم يترجأت يلاَولتا يلايللا نع ينلست ال (5)
 قالثإلاو يلا يجاب فرب امي ماب انني تبر )۲١(

 یاست هلوق هنمو هنع هتي يأ دحأو تعم هتينجو هتبنجأو سلا هتبنج ( بیرغاا) «۱۷و٣»

 نب شاو عج ةاشالاو  هنع دعب هبنتجاو . ماو ينيك يأ « ےگ د أ يو خا د 5
 « ناطلسلا ىلا هب ی 2و » لاقي هلزي و هلي و هلي يأ الكي ني و هراوصو هقر اذإ ثيدحلا یت

 لاو ل هنّسحو هشقتو همن اذإ ةي يَ ”بوثلا ىو نم اذوخأم هن يَسو هيلع من اذإ

 اهلك نال اه ٌقاّملاو يه تممتجا اذإ لصولاو وهلا ںیلاجم نع اهوا ملل لوقي س مانلل باطلا ( ىنمملا )

 برشي نأ نم مهقوخ وهلل سلاجم نع اهاَّيِإ مهداشإ بيسو ةاشلا ركم نم ذَا قشاعلا رس راهظا يف

 مرک ةلاح يف مارسأ رهظنف اهرخ نم قاشملا

 يذلا ُفالغاا وهو رسک كتاب کک عج ماك لاو - ءادترلا تسبل ةيراجلا رتدترا ( بيرغلا) »٠۸«

 لع اه ( ىنمملا ) هرتسو ءاطغ اذإ ( ن ) ءيشلا مك نم هتحتام رقسي هنأل اک يس هب طيح و رثلا نع یس
 رقانعألا لاوطلا يراوجلاك يهو يبحتست ال فيكو قاَغدلا نع هايح اهب يدنا ا اک

 « قان ةي 1 كلو اولتقت ال » زي زعلا لي رتتلايفو راقتفالا قالمإلا ( بيرغلا ) «« وجهد
 ىح هتكلد اذإ « .مدألا فلم » لوقت هنيلتو ناسإلا لذت ةجاحلاو رففلا ّنأل نييلتلا وهو ىلا نم هلصأو
 «40قللانمؤلل اخ نم سيل » ثيدحلايفو يغبنيام قوف عترضتلاو دّدوتلايف ةدابرلا وه يذلا سَ هنمو سالم

 ةيتألا يلايلا نم ينذعأ ةيضاملا يلايلا نع ينلثستا دل (ىعلا) هيلق يف سيل ام هناسلب يطع قلم لجرو

 اهيف ملل دوجو ببسب ”ةنوميم ةديعس اهمأل اهرك ن نأ يبني يتلا يه ةرضاحلا ةدوجولا يلايلا نأ اذهب ُدارملاو
 اننيب ام سي يأ اننيب ”رهدلا برض لاقي ملا لاون وجرب نع رقتلا مب اك انع تدب دقق ةيضالا يلايلا امأو
 : ةمترلا يذ لوق هنمو

 »نس الو يب كرام الف اشتي يب اب ألا بريت نإ
 ناسللا )١( ب ةيابلا (4) مج نآرفلا () +¥ حرصلا (0) غ4 فآرقلا )١(



  EAEةسماخلا ةديصقلا والثلانون 

 غ

 قاد ع لباب ”لهتسُم مام ةيتحار راَرْسُأ لک (0)

 قارفغإلا ىلإ ايقسلا دح زو اج اع نم كاقس ام اذإف (؟0

 قاقإلا ىلع اهنكلو ض رألا يف هللا نازح ميدي يف (۲۴)
 قافو رم لكل تباجأ رن ئكلل ريداقملا اعد ام اذإو (؟5)

 ص

 قابلا هنس لصن نم ناعإلا ُسَبْلَي ام هنم ديلا سل (؟8)
 78 5 8 2( ےل

 قالخالا ضيا هجولا 3 يوب نع هم طفلا البو (؟5)
 عر 1 2(

 قافطٌماب هتحت *ضرألا * "وذو ما رج لوي نم ًابحاس (؟9)

 قاريإلاو داَعرإلا ريغ هم بش رومكلا ٍضراعلا يف شل (؟84)

aTارسأ ىلا ”ترظن و لقي رص وأ تي عج ا ألا (بيرشا ) م51  Zzيو  

 ل یتساو - ورا ىلع عیجتو رسكلاب ارس هيلع بلغألا ةهبجلا يف يتلا ٌموطملاو , فكل يف يتلا طوطللا

 بصح مساو يأ ”قاَديَعو قدي نشيعو رثك اذإ ”رطملا قديَع نم ءاملا ريثكلآ ثيغلا نم قاَدْيَقلاو --
 ريداقملاو حضاو ( ىنمملا ) « “ادع هاَم 'ماتيقسأل مَ رَطلا ىلع اوُماقتنما وآ نأ » زيزعلا لي رغتلا ينو

 رودقملا ىنمع ءيج ًاضيأ ٌرادقللو ردقلاك موتحما رعألا وهو رودق٠ عمج نيرشملاو مب ارلا تيبلا يف

 ميرلاو بارطضالاو كترحتلا قافطصالاو - ؟؟”ءاهللاو س رجلا ( بيرغلا ) « 50و ۲و

 قيفصتلا كلذكو ”توص هل مي يذلا بريضلا وهو قْفّصا|نم برطضت و ”زتهت يأ قفطصتف ٌراجتألا قضم

 : يركشيلا ةزاح نب ثراحلا لوق هنمو لمت ىنمم نذؤت هلوقو رطفلا ديع رطقلاب دارملا ( ىنعلا )

 هاوثلا هنم ل واٹ بر اسا اهنيب انتنذأ

«YA»يني ال نكلو هقرب و هدعرب طلاب دمي دق ضعب قوف هضمب اا مظملا باحسلا ( ىنملا )  

 ءافولا نود دعولا يف الإ باحشلا ةي الف هب فو دوجلاب دعو اذا وهف حودمملا اأو رطعال يأ هدعوب

 مج حرصلا (4) لج حرصلا (*) , ¥ نآرفلا )١( تچ حرشلا (00)



 Ao نوئالثلاو ةسماخلا ةديصقلا

 قاط نم واس يف اق نم اش ديالا هقوف تضر (۴۹)

 قالا جا باتلا ياكم روم رٿيل رک نم نيرعو (؟١)
 . 0 95 ا

 قادم ةَ لڪ يدي ئىدا ليلا ةطيَخ هقوف (؟59)

CFI TNg gDٌةوامسو . تيل تيملا دوا واك فقسلا د ةوايسيلاو - ° راوغم حج ”ري واتا (پیرفا)  

 : ليَ لوق اذه ىلع دهاشلاو هالعأ لالما

 e ر
 ٩ بعرشم ين نم ةرئاسو رم و لام أ هت وامس

 نيب وٿ وأ نيلعن نيب ٌلجرلا قراطو قرط دقف صعب ىلع هب عضو ام لکو ةمعاضلا ' قارطلاو --
 ارقص فص ةّمرلا وذ لاق رخآلا قوف امدحأ سبل

 نرقرتب مشير يف هليل یت ةر قوف او ينال ”قارط
 سرقلا ىلع لسجي مث ققدي هوو ديدخلا قارطلا ليقو ضمب ةقوف اهب تاقبط سارا ةضيب قارطو

 ةرمح اهّضايِب طلاخي نأ نيعلا يف وهو رجس هنيعب نم ٌرحسألاو - "اكلاو  ““روصاو - هوجو
 عججلاو لحكلاب دوس يذلا اهئافجأ طاب نيملا نم اهنيضو ءاحلا رسكب قدا لاو س مفلا ةرجساا كلذكو

 لسملا راشم فص بي ؤذ يبألو يللا ىلع ىلدتيل لبجلا يف دنوي دولا ءاطلا حتنب ةطيلكاو - ويلا

 ٥ار ویکی فکر لا لثم ءادربجي | قطْيَحَو بس نيب اهيلع لدن
 د لاو ٩ یداہتو  اهسيلي ارد لمقو ۔ لسا راتشم لب عنيك طبخ ًاضيأ ةطيلخأو
 ةلجر مشوق ن٠ ءيحيس اك ف اصلا فذح ىلع حتنلاب قد وذ يأ ”قَّدْصَم هب دارملا لمل قادنمللو

 اف قلص وذ هناك يرجلا * قداص وهو داوا سرفلاو رعاحشلل كلذ لاقي املا ”قداص يأ قدصَم و وذ

 بي وذ يبأ لوق هنمو كلذ نم كدي
 دام ”ضيب سأبلا ةادغ توي ڻزامو درق نیلا نرم ها

 نساحمو هباشمو حالّمك سايق ريغ ىلع قدس حج نوكي نأ زوجي تيبلا اذه حرش يف ناسللا ٌبحاص لاق
 دقو ٌسرفلا كلذكو ”قداصم وود يأ ی فاضملا فذح ىلع نوكي نأ زوجي و نسخو بت مشو حل عوج يهو

 لاطبألاو ةيولألاو حامرلا ىلع لمتشي يذلا ةفيللنا ركسع فصو يف عرش ( ىنمملا ) “""يآرلا يف كلذ لاقي

oلپ ملا () چچ حرصلا (4) ناسا () (  م0 دلا ليقع () ج حرصلا  
 باللا )٠١( نالا (5) چچ حرفلا (ه) ا حرسصلا (۷) حاحملا (5)



 نوئالثلاو ةسماخلا ةديصقلا عمك

(fr)قال 1 هال اهيف قلخلل ةدوجوم نالا وادع ن ني  

 قالخألا نسا تدر اه نبع ىتح نويملا يف تَْشَح (؟8)

 قاذكا م ديدلتا نكتو ِنوللا كَم جالا نمل دق (؟8)

 مهب وكر موي مهك اوم يف اهنولعتسي نوبمطاغلا ءافللنا ناك ي تلا ةلظملا فصو ىلع يوتحي نوثلثلاو يناثلا تيبلاو

 لفس ضرع اكروش رشع ينثا ىلع لمتشت يهو ةفيلهلا سأر ولعت اهنوكك ةلالج مدنع ةلظلا هذهلو دايعألا يف
 جلا سأر يف سقم كرتي و بعذ نم ةقلح يف كراوشلا رخ ذب و ثلثو عرذأ ةثلث هلوطو ريش كروش لك

 جملا بشخ نم عالضأ اهو روك ملا دومعلا يف رودحلا نم غلا عنمتف ةككنلا كلت قلتف ضورفم وهو

 مضنت يهو ًاضعب اهضعب كسي قلحو فاطل فيطاطخ اهفو كراوشلا ددع ىلع بهذلا نزوب ةودكم ةَ رع

 ةلظملا عمو رهوبب عصرم بهذ ايلكة ريغص ةنامر هولعي و ةنامرلا هبش سأر اهو نازيكلأ ةكو وش ةقب رط ىلع حتفنتو

 نم بار نورشعو ىدحا نيحمرلا نبذه عمو ضيبألا ري رملا نم نالي وط ناحمر اهو ةغيلطاب ناّصتخم ناآول

 المي قتنملا انقلا نم ةموقم حامر ىلع « بيرق حتقو هللا نم رصن » اهيلع بوتكلأ ضيبألا ريرملا
 230ءارسأألا ربك أ نم ةلظملا لماحو الجر نورشعو دحأ

 الاخ ىلع قلخلل َلئالد اهيف د يتلا نيالا ةاج نم دي ام يأ ناحربلا ادع نو (ىنملا) «مج»

 ناک اذا « نالف ينب وادع يف ُنالف » و مهتلمج نم دحاو يأ ۾ نيلاصلا رادع يف وح » ملو نم | اذهو

 ةلظملا عم بكوملا يف نوكت ي يتلا ليللا ىلا مجار « امف » يف ٌريمضلاو ناويدلا يق مهنم دي يأ ميم هلاويد

 لثمو اهتمنص بيجو اهنسملا اهقلاخ ىلع ةلادلا نيهاربلا نم ليمللا كلت نأ ينمي ةيلاتلا تايبألا هيلع ّلدت اك
 ةقباسلا ةديصقلا يف هلوق اذه

 9 یر ام لك يف هللا ليلد ناب 2 دهاش لک یف فارطعلا اهنم کوا

 ةيدرأ تسبل اهنأكىتح نويعلا يف تنسح يأ ليلا ىلا داع «تنسح» يف ريمضلا ( ىنملا) همه
 يرتحبلا لوق اذه وحتو ةنطابلا اهنساحم ىلع دت ٌةرعاظلا اهتساحم يأ قالخألا نسا

 "ناجل هيتالخ ىلع لذي راجو نسل هوجولا ,تمضاخت
 قل عج ةقالخألا نركي نأ نکو عبطلاو ةّيجسلا تم ءافعإ - ضب قل عج ق قالخألا ناك اذا اذهو

 ديس ”لاهتحا اذهو رح اهنم ذي ال تاقولخلا عيمج نسا ةيدرأ تسيل اهنأك يأ قولخلا ىنمم

 ىلع رك نم هثالهنا طب نم ضعب ىلع هضم “که ناک طلتخا م مالللا رکتعا (بيرغلا) «ە»

 فطع يأ ريخب نامزلا هيلع ڙکو لمح يأ حرب هلع ركح مث يرق نم < لاقي كس اذ (ض) ءيثلا
 )١( جيم يدنعقنلاو چپ يريرقلا ١) )۲يرتمبلا (۴) ج حرصلا ٠٤١



 AV نوثالثلاو ةسداسلا ةديصفلا

 ققو مولا ني تل ار هم سمت اما اقف
 قالفألا مجال ف تتطو اي كباشسلا نم اعاربو (۴۷)

 قارا ىلع ايشا هل رالمتلا علا نم َنْكَرَع يناوللا (؟8)

 قاتلا تافاّسلل ًايدق تن الش ١ بح َنَهَيَقْصَأ تنأ (؟9)

 قاستلا فكس سش ىراوتت نأ ىلإ اهنم ت تیأر ام ىأر ول(4-)
 س

 قانعألاو قوشلاب ةَحْنَم قتلت الو يلع اهذر لشي مل )6١(
 ( امهريع ) قطر( ( كف س قل) (بل)  (يجكا ساس بادن ط) مہسآ (فلا)

 نغضم ىتح اهيف ماحتقالا ىلا نيقايتشا ةدشو هب نيطغت ىتح برملا يف رابغلا عافترا ةرثك فيمي ( ىنملا )
 ر هقاذم يذلا ديدحلا

 کر مل حنت أ » زيزعلا ليررغتلا يفو لا ”توّصلا رك لا -؟"سجوت ( بيرغلا ) همح»
 ٌةددحلا ناذآلا نم ةللؤملاو  ةيالكى لان اذا دئاّصلا زکر وحن ديب نم همست ناسنالا ؟ توص وهو

 يف ررك ن ملا ديدحلا ىلا داع « هنم » يف ريمضلا ( ىلا ) هرم ددح اذا ءيشلا للا نم ةفطلملا ةيوصنلا

 نذألل ُباصتتالاو ٌةّدحلاو . ًةدّدحْلا قاقدلا اهناذآ تبصن ديدحلل نخ ,توصب تّسحآ اذا يأ قباسلا تيبلا

 1 ةفرط لوق هئمو ناوبحلا يف ځدم

 ورم لات قاش يتمماك 2 اميهف قبلا فَي ناتلۇم

 ماع » ليق غامدلا ىلع ”لمتشلل سأرلا مَع ةنجلاو = رفاحلا فرط كانتا (بیرغلا) «+۷»

 قلف نم ًاقالفأ 'تراص يتلا فوحقلا يأ ”قالفألا جاجا ٤ ىنملل ) « ةماملا اهالعأو جج اهلك سأ را

 انتم يآ الفا ٌضيبلا راص نولوقي وملف اهتادحاو هنم لفت ام ّقلفلاو هقش ث اذا (ض) ءيثلا

 ريغ نم يأ رخآلا بناجلا نم جرخو ايق ذقن اورم (ن) ةيمرا نم مهسلا قرع ( بيرغلا) هعمم»

 يتلا ( ىنملا) قام مججلاو ةقرام وهف ٍةلالض وأ رق ةعدبب هنم جرخ يأ نيدلا نم قرع ليق هنمو هلخدم

 نور » ثيدملا يفو جراوملا ىلع ًماهس اهنوك لاح رصنلا شيج بناوج نم ودملا ىلع مادقإلا يف ع رن
 جراوطلا يأ «““”ةيمرلا نم مهسلا قر اك نيدلا نم

 مطقنا رعاشلا ىنصأو . ءاخألا هقّدص ءافصإ دولا هل انصأو دولا هافصأ ( بيرغلا ) «ءاو ءءو مهد

 لب ةياهتلا (4) عم تاقلعلا () لج نآرفلا (4) جج حرصلا ()



EAAنونالثلاو ةسداسلا ةديصقلا ْ  

 « نوثالثلاو ةسداسلا ةديصقلا )
 : يلع نب یی e لاقو

 قررا ةكنألا مامت ودش هموت نم جابطإلا هنو (؟)

 ققنم يت ملضل الق عدت هل عرار نع قتناو (€)
 قرب اسو عبدو  ىجألا يف قتلاق ًالايخ تراز (ه)

e 8قرطلا نجالل اطقلا برس تتت مت فارطلا طل ةسلُخ (5) 9 8 ا ا  

 (دك س بدل ىل) فرع ( تلا )

 لاو ل ©0تانفاصلاو « ُب ال يذلا كرعاشو ينمي يذلا كركاش انأ » هنمو همش

 لاتا خالا مهف نأ لت موتا حسو اهمطق لسيقو اهبرض احسم (ف) او قل حسو -

 53 قي هی هوو باجحلا رات تح يب رک نع يلا بخ 2 يخ ينإ لاق ايلا ”تانقاصلا

 سرف فلا باصأف نيبيصنو ق قشمد لأ ازغ ( مالسلا هيلع ) َنايلس نأ هريسغت يف ءاج «© ”يقانعألاو قوسلاي

 نع لفغو نيمشلا وتب رغ تح هيلع ضم لر لف اهضرعتساو هّيسركى ع ىلوألا لص ام دعب اًموب دمتق

 نم فرع َكْنَأ تايبألا لصاحو “ >ئام قبو هلل رقم اهرقعو اهدرتساف ”يتغاف هوي ملف هوبيهتو رصعلا

 نأ ملعاو . اهقانعأ بري ملو هلع اهوُدُر هموقل لمي مل تيأر ام اهنم یر ول هناف لیلا ن ساحب نايلس

 نزولا اهب اهب مقي ال خسنلا رثك آ يف اک « قفطي مل » ةياور

 سمانا تیبا يف « تراز » هلوقب قلتي « جلا تلو نيحأ » هلوق ( بارعإلا ) «ةوعءوةغومو ا عوأ»

 ءاقرو عج ق ور ولاو "2 خبلاو ملا ( بيرغلا ) حلا يقفألا معآ لَو نوح ايڪ ينراز لَه يآ

 ىحاوأ سالتخالا ل يقو هسلخ ىنعمي ي س ما ميطلاب ةسلقطاو امرا نول اهنوا يتلا ةمايللا يهو

 بيج فاقكلا (0) ےہ ري تآرقلا (4) يكب جربصلا (+) كب حرصلا (؟)  دراوملا برقأ 40
 7 حلا WW جہا 5)



 A۹ نوثالثلاو ةسداسلا ةديصقلا

 قلا ا اتدغ تجر اك اتع ىرت له ای (۷)
 فلا

 | ىلع شيلا نجا  مثذأ يل نمودت لالا يف (۸)
 ( قل ) قمارت ( فلا )
 هنولو هممط رشت ( س - ن - ض ) هاما نجأو نوللاو طلا ريفا هاما نجآلاو  عرسأ يأ سلنا نم

 ترم و هيف تلو و هتضوخ يذلا يأ ةباوّدلا هتقرط يذلا داملا وهو دحاو ىنمع ”قورطملاو ”ق'رطلاو س

 : رر نب يدع لاق

 قورطم الوہ "نجا وج ال باحس ءام جازملا ناك مث
 تاماظلل مهلا راعتساو . حبّصلا رون روهظب ليللا ةلظ فاشكتا قرشلا نع برغلا مازهناب دارأ ( ىنعلا )

 ٌراهنلا لبقأو يللا ريدأ نيح اهايخ ينراز له لوقي . ليف! هذه هيف لوجت اكر مم ءامسلا لعجو . روتلل قلبلاو
 ايف يتلا يعالضأ ميم تش ةيبح ةرايز ريس حبصلا روهظب فشكتاو ماما دترغتو ةماظلا نم ٌرونلا زاتماو

 دورو “يلع هدورو ناک يع لايخاا كلذ فرصا مث طقف ليلق تقوا اهايَح ٌةرايز تناكو لاق مث يلق

 هنع فرصنت ءاملا اذه لثم تدرو اذإ املا نأ لعاو ٠ ةمعطو ةنول رغ يذلا قورطلا ءاملا ىلع اطقلا ةعاج

 هب ضقت الو هيلا لمت ةعاس

 ی رو لح يحس یآ « عر لا » هلوق يف فوذحم ىذدانملا (بارعإلا) «موال»
 لاو ,O - خرتمو اج طشملل ُلاقيو هرس “ر سلا لّجرو س نما

 اما أ لاوط لك بناوذ ا جداوه ىرت له يبحاص اي هبحاصل لوقي ( ىنملا ) دنس

 قارف ىلع يب أ يأ امير ةعرس يغ ةيجانلا ليال باسا يلا ي يعومد ديبلا لآ يف ًابلبإ قوس لستم

 لبإلا هيبشت ينو . ريسلا ىلع اهضح يف ءادّحلا َماقم موقت لبإلا ير نم دَ رج يتلا يعومدف يناوغلا

 لبقم نبا لوقي ةممكلا ليخنلاب

 «*» تكل ليصفلاك ىل ةعوصب  تحبصأف ليل اتبع سط نأ
 هلو اتما رشي دب هنآ الإ لخنلا بشي رجش مودلاو . نيئسلا ايالخو موت لبالا ىلع جداوملا هبشت دقو

 ةفرطو ليفطو ربك الا شقرملا لاق اهنم ٌماظيلا نيفسلا نم ايالحلاو . لختلا فيل لثم صحو فيل
 200 نيس ايالخ وأ مولا ايش تايفاط ىمضلاب نمظلا نمل

 ا اک اب مود مأ كل تدي كك مآ نيطيبفلا ءارحصب ما
 “دود نم فصاوتلاب نيفس ايالخ  ةَوِدُع ةّيكلملا جودخ أك

 ناسا (0) جج حرصلا (4) لج حرصلا ) جج حرصلا (0) چ حرصلا (1)
 ٠۹ تاقلسملا (42) ٩۲ ليفط (۷) 459 تايلضفلا (5)

 ممر



 نوئالثلاو ةسواسلا ةديصقلا ۰

 قفا ىك كسلا عوض املا مسن لمع نحر (9)

 قتلا ىلع قذيلا لي و يدو فتا )0٠١
 قتلا ى ربا ةي ر مل ار يزرع 0۷
 قغ ةنرجا يذو لف ترجح اإ داضعأ تاذ نم (۱۷)

 امید قرح ( قل ) قلخ © قل ) قتءلا نم بيجلا اهو اع

 ةرثك افي . قوتفملا كسم ا ةحئارب حوفت نحرطعب ةرطمم اصلا سن نلمج نار اذإ (ىنملا) «۹ »
 سيقلا ؤرما لاق ىنغلاو ةّيهافترلا ء تارام نم كلذو كسلا نهامتسا

 © رفترقلا اب رب "تءاج ابّصلا ےس اھم كسلا عوض اعماق اذإ

 هنمو يع هل لاقي ب يحتم لحق ىلإ ةبوسنلا لتجلا يِدّيملا (بيرغلا) « » ٠١

 ريئاتدلا اف تتهذأ ”ةيديع ”ةيجان نارلبلا هب ةبوجم تلظ

 دوقتملاك ل ختلا نم وهو نقلا رسكلاب قذعلاو س ةيديملا قونلا هيلا بسنت ةرهم نم يح ديعلا وني ليقو
 طاتخا تفئاكتو "ترثك اذإ اهنأل ليإلا ةرثك فصي (ىنمملا ) بسس هل نصغ لک اطيأ وهو بنعاا نم

 انآ ةموكلا لخنلاب ليوإلا ىلع جداوملا هيبشت هيبشت رکو قبس دقو رجّشلا ناصغأ طالتخاکض عي اهّضمب

 ”لبالاو ديم دما يف كلوقك رغ ريغصت 'ےخرت وو لبالا نم لغ ُرْيَرْعلا ( بيرغلا) »٠١«

 تيكا لاق هيلا ةبوسنم قي ريرغلا
 ©© دوق دفادنلا دیبلا ىلإ نصي قد وأ بانألا هير ير

 ةيغاث هلام » مهثوق هنمو اق ( نإ ًةاشلا تقل لثم ضف تّوص هان مامنلاو حصلاو (ن) يبا ارو -

 مهنكلو بابحألا قارف ةمالع اهَحاَيص نال ناب رغلا اومولي نأ سالا ء ةداع (ىنعملا) «ةقان الو ةاش ىأ ةيغار الو
 رقارفلا ةمالع ًاضيأ لبالا ءاغر ّنأل اذه يف نيبيصم ريغ

 موقلا رهو -- فيكلا ىلا ققارملا نم هلحو دعاسلا وهو دَ مج ٌداضعألا ( بيرغلا) »٠۲«
 رصعلا ىلا الاوز دنع نم وأ رهظلا عم سمشلا لاوز دنع ةصاخ ظيقلا يف راهنلا هْفصن وهو ةرجاحلا يف اوراس

 ةركطأتلاةيقل قانا يهو ءال عج لتشلاو - اومطاقت يأ اورجاهت دق مهن اک مهتويي يف نوثكتسي سانلا نال
 هن رجألاو البق 5 امهناك نينجا حلا نع اهدعابت وهو «لتف اهيعارذ يف نيعارذلا دالتف ةقان» لاقي . نيلج را

 راجحألا نم وهو قلخأ عج لاو - ءرحنم لا هعذم نم تع متم دبا نم وهو رك ارج حج

A 

 س
 ص

 يدو فلخ يلق بيصأ تيلا اذه دعب ( لا )

(Or 



 4۹4 نوتالثلاو ةسداسلا ةديصفلا

 قلاب بلطت يب مهب مش نم يل موي لك يف ١9

 يت ال يعف يوق ةفيسأ یول رج اهنأك 0
 قْدَص ىلع دم مييديا نم ُننْطلاو برقا قالت اذإ )١6(

 قررا نم تاّيعارلب وأ ضيا نم تاّيفّرشلاب 05)
 (ط س ب) ىف ( فلا )

 لا ةنيي يهو ءاسلملا يأ رنگ الومن مم اهيف سيل ينل ةرخصلا هاقلللاو . بيش هيف روي ال تسلا سلمألا

 لدلك اهل لوب زا اي بل تس اذع ( نا ) ضل ات ( س) هولا قلتو رتساللا يأ
 وختصلاك ةتمصم ةتمطم هت جو هيون نع ةدعابتم اهداضعأ نال فيلا مبص يف راجلا فمن يف تراس ولو
 هدبع نب ةمقلع لاق الو ةقانلا مش بيذي امم يهو ةرجاملا ةرارح اهيف رثؤت ال بالّصلا

 نيكل يح رجه اهك راحو هع بيكر ىنْفَأ قيجانو
 هل ىلا سا

 نم قدّصلاف قدص دج لاقي ءیش لکم اراک قتلا (بيرغلا) 415 و ٥۱و ۱٤ و ۱۳»
 لجرلا اذه » لاقيو نوخي الو "رج رج لهو ةقادصلاو ةيلوجرلا نم هفصو يف قدمي هنأ ىتعلاو هنيمب قادّصلا

 تاقدَص عمجاو ةلماك يأ ةقدص ةأرءا كلذكو داملا سكيب قلص لجر تلق هيلإ تنضأ اذاف « ”قدّصلا

 ءانصلا ديدشلا قررا يلا لوصنلا نم ٌقرزألاو °” ةيبعارلاو س ”يساال "ةفص األ لادلا نوكسب

 ةيليخَألا ليل تلاق
 ا 2 ل

 اومن لات قزز ةنسأو منوي طسو ليما لاب ر موق

 ضايب اهداوس ىشغتي نأ وه ليقو نيعلا داوس يف ٌةرضُخ ةقرتلاو قرزأ يناّصلا ءالل لاقي كلذكو

 هلا لوسر هلزن فئاطلا ةيدوأ نم داو هيناث نوكسو هلوأ حقب ”قمملا ( ىنملا ) قرزأ وهف رر (س) < قِرَرو

 لوق هنمو ةنيّربث دالب نم ةنيدملا برق ءام وأ عضوم ًاضيأ وهو فلاطلارصاح امل ( لسو هيلع هللا لص )
 : تايقرلا سيق نب هللا ديمع

 “بولاق نيمّيشلا لاجرل قمت ءام ىلع اوكرتي مل موي
 ركب نيب ترج بورح نم ةببرح بلغت ينب مويب دارملاو ةنيدملاو ةكم نيب علا يداوب يع ْقْمَسلا ليقو

 موي لكي ننومجفت منا لوقلا لصاحو ©*ةيضاملا ةديصقلا يف اهركذ ترم دقو ركبل اهيف ةبلغلا تناك بلغقو
 اهيلع اهتبلغ نيح ساب فورعملا يداولاب بلغت "ركب تعج ا قارتب

 أب حرصلا () مج عالطالا دصارم (4) ۷٠٤ ةساحلا (0) چ حرصلا (؟) ۷۷١ تایلضلا )١(



AYنوئالثلاو ةسداسلا ةديصقلا  

 قبر الب نرجلاو سنألاو ىلملا اوداق ٌرشعملا يرشعم (۱۷)
 قاُّطلا ِةَتْئاو يمايملا لبق ةي دخلا ليس ميق )١8(

 قحا لئاتقلاو اهتم يف لوَقلا ةقهارلا ىلع ينم )١9(
 «(اقلا ا

 قكسل لا يفو بارلا يف َلاشلاو ىلرقلا يذم ضيبلا لك ألا لعأ (؟0)

 (اهريع )لولا (قل) ( فلا )

 ةميذح ثيدح ينو ةقإر هنم ورع لك ملا هب دب ىرُع ُهَّدِع هيف لبح قبلا ( بیرغلا) «د۷»
 ىرُع نم هّسفن هب ملسملا دي ام ينمي « “”هقنع نم مالسإلا ةقبر علخ دقق ريش دليق ةعاجلا قراف نم »

 رب اک ةعاطلا ىلع موربجي مل مهن أ ىلإ « قبر الب » هلوقب راشأ ( ىنمملا ) هماكحأو ءدودح يأ مالسإلا
 واركآ ريغ نم مهسفنأ بيطب موعاطأ لب اهلبحي دايقنالا ىلع ةبادلا

 قيرط عمج ق'رطلاو س هب حنا ام لكو نجلا يهو ةّيصيص عمج يصايّصلا ( بيرغلا ) »٠۸«
 قيرطلا اذإ » يدسألا ىنثلل يبأ لوق هنمو ةيحان لكيف ذخأتف فلتختو قرقفت يتلا اهُعورُف قيرطلا ”تانبو
 : يدنملا وبأ لاقو « ؟"9هنانب تفلتخا

 و رطلا تاي نيب ينو باش هب سيل يتلا اذه
 اضيأ ةمادقلاب فصوت ةوارأعلاو قارطلاو نوصل دوجو لبق ناك نأكم دج ةمادق فصي ( ىلا )

 داعلا ىلإ ةبوسنملا ةيداعلاو « 3*2”قثرطلا داخ فاتسا ليلدلا اذإ » ةب ۇر لوق هنمو اهب ٌنوصحلا فصوت اک

 داع نم مدقأ لاقي ثنؤيو رك ذي ليبسلاو
 كنقللو كّميشغ يأ كنقهر اتق اذإ يتلا داوا ٌغاسدولا ةقانلا قوعتلا ( بيرغلا ) «+«ورو»

 : دشنأو انمي لات داكت ىتح
 «0قوهر ثيدئاسقلا ةمشمشغ  اهسأرب تَحْرَأَك يخ اه تلقو

 قاهرإلاو ةبلاط قمري ىتح هيشم يف غ رلي يأ « قمرا ودمي وه » لاقي وعلا نم ةببرض ٌقَعتلاو

 دملا قْحَّسلاو س 2؟"2ٌلءوقلاو س « غ يرعأ نم يقهر الو 7 هنمو قيطي ال ام ىلع ناسنإلا لح

 هدمبأو هفرص اذإ الف حس ني هتحر نم مدع يأ « *”ريمتلا باعسأل اخف » زي نملا ليزنتلا يفو

 ينثأ لوقي ىرقلا لهأ ىرقلاب دارأو يناثلا تيبلا هيلع لدي اكل ئانلا لأ لئانلاب َدارأ ( ىنمملا ) هكتحأ وأ
 مركلا لهأ داطع وهو هلاتحا ىلع ٌرِدقَأ ال يذلا ميظملا ءاطملا لعأ ىلعو اهريس يف ةع رنا بئاجنلا ىلع

 لج نارلا () نالا (0) نالا (4) بكا يناغألا (<) ناسا (؟) دك ةياهتلا ()
 + چچ نآرفلا (4) پچ حرسصلا (۷)



 0-30 نكوئالثلاو ةسداسلا ةديصقلا

 قلألا نشلآلب مصمسلتزأ يف نذل ةنونسلا هبت )۲١(
 1 1 دملا )

 قطتلا نع مومكم ٌي_صعتلاو راي ري ساتلاو اوقطن م (۲۲)
 ب١

 ٍقْدُثلا سيلا بالا كلت يف علا 7 قورُجلا وود (؟99)

 قر ةر يذ وأ سوشأ ردي وأ سيكأ نب نم (؟8)

 مَ مءاطع نأ يسي راب وأ مهنم ريتا ىلع ولك اوس مطزانم لإ ميك ار مو فايضألا نوبترقي نيذلا ٍدوُجماَو
 ةياور ىلع لبإلا ىنم لولا ا هر .رش قبس دق ضيبألا فكلآو . ءاب رقلاو ءادعبلا سانلا َميمج
 نيرشعلا تيبلا نأ يدنعو ةجاحلا ىع ةلمهملا نيّسلاب « لوّسلا » ةياورلاف خسنلا رئاس يف اًمأو طقف (قل)

 يف ليق ام نسحأ نمو حودنملا هتفلب اهنأل « يبكارم ىلع ين » لاق اًئاو . فيرحتلا نم هرجع واخيال
 سون يبأ لوق اه ءاعدلاو بك ارملا ىلع ءانثلا

 مارح لاجرلا ىلع نعُرويظف ةدمم نقلب انب طلا اذإو

 امو ةر اسنيلع ايلف  ىلمَحلا َيِطَو نم ريخ نم تب رق
 هب نسي ام ناو هلقصو هّدح اذإ نيكسلا نس نم ٌةدّدحْل ةنسألا يأ ةنونسلا (بيرغلا) و

 ناسلو هثريغ هقلْذَو < بر نانيسلاو ناسا قلو نذل وذ ةنسلألاو ةئسألا نه وهو قلذأ عج ناو - هيلع وأ

 مهحامرأ نيب و ققيلطلا متل نيب < قرف ال ( ىنملا ) ۴ و . ميلي ديدح يأ ”قيلذو دولَط لذ

 لعأ م يأ ملكي اووم نأ سانلا ردق ال ثيح نوقطني يأ يلا قعرس يف ًاضعب بشي اهضم نال

 اذإ لجرلا برب نم « ربرب يف » وأ « رب رب نم » باوصلا نأ يدنع . اهنونف يف نوئرعام ةحاصفو ةعاجش

 قلطي اترو ةيقي رفإ برغم يف موق محو ربربلا نم هلصأو ناب رب وهف بضغ يف حايصلاو ةمفنم الب مالكلا رثكأ
 لمت . طقق بضغ اذا ٌلجرلا مر نم وبف © صرع » يف باوصلا ناك ناو شيحلاو جزلا ىلع

 رج لاو - برطضا اذإ (ن-ض) قبلا قفخ نم قفاخ عج محلا (بيرغلا) « ۲4و ۲۳ »
 ريم و توّصلا ٌديدش سجار ”باحسو تِضْخَعو دعرلاب تغصق اذإ ( ن ) داملا سجر نم ٍررجار مج

 دع“رلاو لیسااو شیلباک_ ميا طلتخلا ءيشلا ”توص لصألا يف ساجر الاو سّجترلاو ريدا ديدش سامر

 : نزجارلا لاق

 0اس ”براحتلا رلويسلا نم انجل اقوي ساجر لکو

 ناسللا (4) جج حرصلا (۴) 1٤ ساون ويأ )٣( ع+ حملا ()



CHنوئالتلاو ةسداسلا ةديصفلا  

 قفّرلاو قلما يف هذهو هذه ملف اوئالو اوَسق (۲۵)

 يت وأ ده ”ةطوسبم ماع نإ ةبهزا وأ بعْراف (؟55)

 قثملا نم جملا تناب دق هتاسرف ناديا لهج ام 0790

 قلل ُ ي نکل ةجام ديس موق لكك (0)

 قحلل ُلطابلا دج كو ادب ام اَذإ دلا حصي (؟9)

 قئلاو قتفلا ٌمامِإ وهف ىدا اإ فيس نكي نک (؟0)

 قْرّرلاو لاَجآلا افت  ىرولل هيك يف امتأك 9)

 هيلا نسح لجر» مهلوق هنمو ةسبللاو ةراشلاو ةئيملا هربلاو # ©29سوشألاو # °" ةرذلاو 290 ةمهبلاو
 رقوربلاب مهقويس كبش (ىنعملا ) ©0/قءرطلاو -"فيّسلاو غلو يتلا هفرخديو حالسا ان ةو لاو

 لاطب ألا فاصوأب مهفصو مث ةرطاملا بئاحسلاب مهيديأو ةعماللا

 هلوقب دارلاو 4 مهني ءار رافكلا ىلع ءادشأ » ىلامت هلوقكةحرو ةدش لعأ م (ىنمملا) ««<و٠٣»

 هلوقب دارلاو « ةدشلا عضوم يف ل.متست يتلا قباسلا تيبلا يف ةروك ملا قوربلاب ةهبشملا فويسلا « هذه »

 ْبَهْرا وا مهتحر يف بغراف ةمحرلا ر يف دوجلاب رت يتلا ٠ بئاحسلاب ةبشلا يديألا ةينثلا « هذه »

 ميكا نع ةرابع نيديلا ةطسب و . ايش ءاشن نم لمجتو اديعس ءاشت نم لمجت ”ةطوسبم مهيديأ نإ مهتدش

 ب اويل مهيدي تاع ةلواغم هللا ذي وهلا تلاقو » زيزعلا ليزتتلا يفو . نيديلا طنب لجر هنمو ءاخسلاو

 رعاشلا لاقو « © ”ءاشي فيك قفني ناتط وبس م دادي لب اولاق

 ديل ا دي م مهيدق ل لاصنلا دنع حاسم نك ألا ١ طش قف يف

 ريغ ”نيجح ”سرفو هنأ نم“ ريخ هوبأ نم وأ َقَمَأ نم تلو ةيبرعو مثالا نیجلا (بيرغلا) ««۷»

 نوف رمي ناديملا له ( ىنمملا ) ناجهو نئاجهو "نجم عجلاو ”ةنيجه شنألاو هاَنَجُهو نجه مجلاو قيتع
 اهنم ماركلآ ريغ نم زاتمت ليفلا نم ماّركلاو ناديملا َناسرف

 يبت ىنعج مزال لمف نيرشملاو مساتلا تيبلا يف ححرصو ٌحضاو ( ىنملا) « ماو« و ۲۹ و ۲۸ »

 قترلا ٌدض ”قتفلاو رب لا نع ضخما حكرص لا هنمو

 4 نآرقلا )١( ليل حرصلا () مچ حرصلا () چ حرملا 2١ و حرصلا ()
 جسيم دئارملا (م4) نالا (۷) بكج نآرفلا (1)



 0% نوتالتلاو ةسداسلا ةديصقلا

 قْدَو نمو جس نم تثش ام زدت هبرح ْؤأ هايس مث (۴۲)
 ص ت

 رقص نمو رق نمو ران جرام نمو فنك نم كنسي (؟9)
 ےس

 قه نمو هلم نم ځقطي هيڪ يف هللا ضوح ضوحلا (؟5)
 جلا تاذ ةا ةياّقلاو ءاقدسلا ةتمّطلا وذ (؟4)

 اپ د .

 قفل ةر نم ةا اهتم نم وزتلا ن ناڪ ()
eس  

TEE GTO TECTED 

 -- طي نيأو دصقب نيأ هيلا رظن ( ص ) باحسلاو لا ماش ( بيرغلا ) « مو ومس و مجد
 لممتسا مث رطلا طسو يف ايتا هش هيث لصألا يف غوضوم قدولا ليقو ٌرطلا قذولاو - “حسلاو

 عساحتلا رکا رطقلاو ب ؟؟ ج رالاو - ؟ ””نئكلاو - « بقْدَو تَقَدَو ةن رم الف » هنمو زوجت رطملل

 ار ا سف يا ىف“ ناطق نم » ىلاعت هلوق هنمو هنم برص ليقو بئاذلا
0 

 قيقو = « یل ةمصقو ناحفل نإ » لاقي روغ هحفطو ضيفي تح عنتراو العا ( ف ) اتال حطو
 ےس

 ٌعاسالاو هالتمالا قهنلاو هي نالم ضوملا لوقت بّبصتي زاص ىح ًالتما ( ف ) هانإلا

 رعاشلا لما فلا يف فورس ريغ هنككو ةبيسلا يأ ةميقتسلا ىنج نمل تس هاف ( ىنملا) «ە»

 ءاقللا قدص ٌلجرو يوتسملا بلصلا يأ ٌقْدَص فيس كلذكو «ةَقدَص ةانقو قْدَص حمر » موق نم هذخأ

 ةبرضلا » هلوقو هب وذم اهل سيَ يَ » اولاق اك ”ةقداص لج كلذكو ةلماك ةقدص ةأر ماو ل ماكر ظنلاو

 ءاقعو قع عج سلاو 2 ارش ىبغم دق © هربا

 يأ نْيَقَنِل تاذ المو ةءاللا يتق نم تش ركلأب ”قفالاو س ةلمب را (بيرغلا) هعده»

 للا مسا بهذ ”ةطايطنا قت اذاف نیماضتم اماد ام نامل اھو نقش

 درسلاو امهلصو يأ « امهنيي عطقت » ىلاعت هلوق هنمو دادضألا نم هنأل لصولا نم انه نيبلا ( ىتعلا )

 اهتاقلح ضمب ةلوصوملا عردلا درسلا نيبب دارملاو ةجوسنم يأ ةدورسم اهمأل قلحلا رئاسو عوردلل عماج مسا
 اهيلع نمطلا مقو دنع عردلا هذه لثم نك ج سلا ةكحلا عردلا يف ذفنت ةديدش ةنمطلا كلت نأ ينمي ضعبب

 ةنمط عنمت نأ ردقت ال ةديجلا عردلا نأ لوقلا لصاحو ديدحلا نم اهنوك مم ةفحلملا هبشي قيقر نيل بوثك ريصت
 ربدتف « درسلا نتم » باوصلا نوكي نأ زوجي و نيللا بوثلا يف ذفنت اك امف ةئمطلا ذفنت لب حودمملا

 لإ حرصلا (ه) دج نآرفلا (4) جج حرملا () جج حرصلا مرا ا حرسصلا (0)
 ایل حرصلا (۸) چچ حرعلا (9) نالا (5)



ayنوئالثلاو ةسداسلا ةديصقلا  

 قت يف رڪ لاله سوق هير يرط امي تحت (۴۷)
 ” لا

 قرا هتبلا بيج قامو تتلطأ اذإ اجمل ةر ()
e 2 

 قحللا ِهباَرَقَأ لع اًده'شُو  ْتَرِووُق دق دوسلا ايانلا هلب (۳۹)
- 

 د
 3 برش

 ىلع اتل ىلا شلا ىلع اًعودح قلا لقاو (40)

 (اهريع) ادوسأ (قل) (د ) (ط) قهللا ( -) ؟ (ب) همايأ (قل) هلارقأ (ب) (هم) تج ( فلا )

 یاو  یرخآ دعب ةر اداع اہنلاو ٌليللا رکو وه کم همجر ( ن ) ہک ( بيرغلا ) «م۷»
 قلطي لالا نأ لعاو قاحلا يلايل يف لاله سوق هنآك ر اصف هحعر رادتسا هحعرب عردلا يف نمط اذإ ( ىنمملا )

 ىلاو ثالث ىلا وأ نیتلیلل یری ام ىلع قلطي اکی رشعو عبسو نيرشعو تس رهشلا رخآآ نم نيتليلل ىري ام ىلع
 رق كلذ ريغ يفور رهشلا لوأ نم عيس

 بركي دعم نب ور لاق اهيلع يرلاو طلا يارا لتي هح ةثي ردلا_( بي رغلا) هعم»

 د وتقوم رج هاني نع لق رد حامتلل قاك تن

 يمر نكمأ اذا تح لتخج شحولا نم دناصلا هب ُيَتْسَي ىذلا هاريغ وأ ُریمبا ًاضيأ ةئيرردللاو ومهم وهو

 ًاضيأ هزه يف هريغ دشنأو یر

 220بجاوملا ماظع يموت م ةيهوم | هكيمر دارقب مهنم اردا اإ

 هتنفف لمجو اهيف عدقلا تبا يتب اهرم قاصو برملا هتندتشا اذإ ( ینملا) 2 لاو س ؟؟همهللو

 ديصلا نم اهب رتتسُم ىتلا ةبادلا نمهلاب و ديصلا زمهلا ريفي ةيردلا يزي ربتلا لاق . ةامئرلا ماسر هبيِصُت ضرع

 هردلمَم ًاضيأ وهو هغد يأ « ارمع هب د لوقت غد نمم لمف مسا هل (بيرغلا) «+۰وج۹»
 هلوقك م دی ز كرت حر 1 يأ ديز هل لوقت ةفاضالاب ارور هدعب مسالا عقيو كا 1 ىنعمم

 یت مل اہتاک ر كلا لب اهنكماع ًاحاض مجآمَجلا ردت

 ل يرهوملا لاقو کالا عد نم ىلع رفكألا بت زوج و ردصلا زاب انه هل شفحألا لاق
 ے7 و أ عج قلاو - ۹ للاو س 2 برق عج ”بارقألاَو _ "نيكل ثم حتفلا ىلع ةّينبم

 نيب ام وهو اهثرخآو _عالضألا رصقأ وهو فلَحلا_علضلا ىلإ ةرصاللا نيب ام وهو مشک مج حوشكلاو

 دج نمي وع يدنع نوئالثلاو مساتلا تيبلا ( ىنمملا ) ةفورعم يهو ةيلكم ج ىلكلاو -- رهظلا طسوو رسا

 ليلا فصو هيف نوعب رألا تيبلاو لّمأتف حاشو ممج نوكي نأ نكمي حاولا يغبني مك انعم رهظي ال

 حاملا () ايكحرصلا () ل حرصلا (4) ناسا (ع) 7. ةساحلا () ج حرصلا ()
 كي حرفلا )0٠0( چ ےرسلا ء(ہ) E حملا (۸) سلا )



 4Y نونالثلاو ةسداسلا ةديصقلا

 وقفا يف ثاياراو رمغألا يف هادفأو سأبلا يف حي ()

 دل وذ عررتلا يف اغا (0
 ٍقذقلا ْثَرْهَأ الل يج ةماغرض كنألا عورُف ءلي (49

 «( فلاز

 قلو قلا متع نع ارل ثم نيفكلا ترش (8)
72-2 2 

 ى هبظاوو هءزال نسحألا وهو ملك باب نمو (ف) و (ض) رمألا يف جَ ( بيرغلا) »٠٠«
 لاؤسلا يف ةجاجلا هنمو اههيِداَك وهو نيا كات حاجتلاو جوج و وهف هنع فرصتي نأ

«Erge3/ق:رقاو - قفرلا اض ق'رثعاو ءيثلاب قفرلاليلقلا يأ نعرألا قرا (بيرغلا ) © 

 رک لاب ےلستلا دنع مخ هنأل كلذو هجولا شوش يأ انا لع نالف هنمو هجولا يحلو س هلا
 دق دق ةن همبط يف قدبل وذ دس هعرو بي نيح هنأك ( ىنعلا ) ©0ترعألاو - كاجو ده هللا اح لاقيف

 . مساو هقدشو سوبَع ههجوو عورغلا فتلملا كيألاب «ىلت ١ عساولا دوسألا ىوأم نم ءاج
 هاسنحلا تلاق ام لا نيلج لاوأ نيمكلآ ًيلخلا نيشلا "عضب ت ثيارشلاو ثب برا (بيرغلا) «ء#»

 © نبشأو سرع ليلا نيرَع يف هل مرابط نالا فارطأ ثبر
 شقت ر جو شبا رشو ثب رش وحن ,ىتعم يف مسالا نارواعتي فلألاو وتلا هيوبيس لاق ظيلغ ثنب رش ساو
 اذإ ( ك ) متع نم ةسألاو جلا هب فصوب « يحل تش الف » لاقي وجولا هيركلآ منّشلاو س شف فارجو

 قدزرفلا لوق هنمو هجولا ةب رك وأ سباع ناك

 »رب ناصْحَصلاب هتكلو  هترق تاي ال احلا تش
 رنو قالخألا هب ومص ةساكشلا نأل فف هيف خسشا راك أ يف ءاج اک نيعارنلا سكش ( ىنملا )

 شاربلا نش ثسأو عباصألا ناش وهو نس وضع مطوق كرم انيظيلغ يأ نيعارزلا نَه باوصلا لعل

 سيقلا ٌؤرما لاق
 © ىلإ كي واسم وأ يبل راسا اهنأك نش ريغ صخر ولطمتو

 قثوم يأ ارقلا سکس ( قل ) ةخسن يفو هقلخ يف د ديدش ههجو يف وع نيعارذلاو نّيفكلا ظيلغ وه لوقي
 ةيتألا ةديصقلا يف هلوق يف اكر هظلا

 “لحالات ارملا روبضمل يناف قميص لق كنم يدير لح
 ٠۲۲ سئاقتلا (0ه) ٠۸۹ ءانحلا (4) لج حرصلا (ج) ج حرصلا () ٠ اهل حرصلا )
 #2 ےرفلا (7) ٠۹ تاقملا ()

e - ع o 
 قرخ ةدسام نم قّخأ

 3 ا



۹Aنويالثلاو ةسداسلا ةديصفلا  

 قلا ةقعاص هلأك ىقم ام اذإ يألا متع (٤ه)
 1 عفتا)

 قابلا كمال ايالا ليل اف ام اذإ دلا قصص (55)

 قشئلاب ءارلا ريب واط هقلخ ىوأ ةنبأ ود (40
 ر

 ييف قيقع ضرع ىلا يف هتافْجأ نم شي (:0) ا
 (ساادن فق ) ع (دكدل قل ) اقف ( فلا )

 نوكي ام “لک تلہ ةقعاص هبأر نأكر شتنم ريغ رایدس يآرب هذفنآ رمأ دننأ اذإ (ىنملا) « ء٥ »

 سيل هديدش يأ « هجو يأرا عيج لجر » مطوق نم « يآرا عمتج »لوقو . هتدارا نيب و هنبب ةلئاح

 هنمو « ًارشقنم هلمبجت الو “ را عينا » لاقيو جي رع هنأ ن الفا حجار هرشتنع

 © م يرمأو ًاموي نودا له  عفنت ال ينلاو يرمش تيل اي
 اذه ( ىنعملا ) هديدش توّصلا قلصهص ٌلجرو ديدشلا تاوصألا نم قلّصرّصلا (بيرغلا) « » ٤٦

 ىنمملا ءال فيحصتلا نم ولخي ال ًاضيأ تيبلا

 سىوآ تانب مه+جاو لاغش رتّيسرافلاب ىعسي و جاجدلا لك أب حتوم ناويح ىؤآ نبا (بيرغلا) « ء۷ »

 ىّوطلاو ةا ءاريدص ليقو ه”رماض يأ نطبلا ير نلف هنمو ًائيش لک أي لو حاج ىوط (س) نالف يوو
 هنمو © ةبيط ًاحير لجرلا نم ( ف ) تقشن » لاقي مثلا دلو و ابر او _ ۹۳ عو - عوج

 ( ىنمملا ) ةزاجم ماتشالل لومج ءاملا أكف فنألا يف ام لزنيل شتاب هب ذو رقت أ يف لاخذ إ وهو ءال قاشنتسا

 قشنتسيو هتسی رف نم یب ام “لک ايل "ماج وهو اح ًاحابص ىوأ نب ١ هسيتيف هلا تاناويح ٌدسألا كلذ سرتفي

 ًاممط را تاناويح هعبتي ىتح دسألا سارتفا ةرثك صو اذه نم ٌدوصقملاو اهب علي دلا ”ةةحتار هنم داب "رمل ا

 يدبعلا ةلسع نب حيسملا دبعو ةرتنع لوقك ىنعملا اذه ىف ءارعشلا رثك أ دقو هديص نم قبي ام لك أ يف

 او هنانب نسح نمضقي | َهَنْشْنِي عابسلا َرزج هلتكحرتف

 «3اعاشقلا روسنلاو اهنم لوملا ىلإ ريع عاب انمبشال يرممأ
 بناجلا فلاب ضارُملاو -- رطمي نيأو دصقي نيأ هيلا رظن ( ص) قربلا ماش (بيرغلا) « غم »

 اشي ( ىنمملا ) ""” قمنملاو س ؟قیقملاو س « ضاع نع همك ضرع نع هيلا رظن » هنمو ةيحانلاو
 57 اهمأل ارب هتيع لعج رعاشلا نأ لعاو قت ذم ريغ اقرب جدلا يف عملت تلا هنويع نم هاب رحلا و وأ ىوآ نب

 ةكرملا نيع ”مملت اك ليلا يف
 ٠١۷ تايلضفلا (08) ١+١ تاقلمملا (4) ملي حرصلا (©) چاپ حرصلا (5)  جاسملا )١(

 م مك حرلا (۷) مل عرسلا (0)



 ۹۹ نوتالثلاو ةسداسلا ةديسفلا

 ب 8 .٠ (فلا) 7

 قمم ام ول هش نم ةف انقلا نآس الإ سيلف (:9)
 قرملا جشاو يبث قرملو هيو نم كلت يلع نال (00)

 ى م لالا فاع اذا ىنرقلا ليل ةَسْجَملا رقم )0١(
 قف ىع افت لاس اسهم ايرج ْسفنألا هل يرث (ه0)

 (لك) (ب) | (لكر ىحشلا (نظ) (فلا)

 لسع دقو نال ةببرطضم ”لساعو لوكعو لاّسع عمرو ُدلرحتلا ُلَمصلاو نالتتلا (بيرغلا) « غو »

 يتوج نب ةدعاس لاق ( ن )
 230 لستلا ي رطلا لسع اک هيف هتم لسي و كلا نهب ن

 لاقو ٌدلفو دلما مجلاو كلذ ريغو لاملاو دبكلا نم ةمطقلا ٌةَدلَقلاَو - برطضاف مي رلا هك رح هلملا َلَسَعو
 « ؟؟عدبك دالَقأ ضرألا هىبقتو » ةعاّسلا طارشا يف ثيدحلا يفو لوط ملفت محللا نم ةذلؤلا يعمصأألا
 هنم هل مطق اذإ ( ض ) لاملا نم هل لف لاقي E ُضرألا تّجَرْخأو » ىلاعت هلوق هلثمو اهّرونك يأ

 باوّصلا لمل رظن اهيف خسنلا عيمج ةي وار يه اك« یش ملا نالسع» (ىتسملا) ؟*”واشلاو  ةمفد ءاطعأ ليقو

 دحتو الإ تهت ال حودملا حامر نأ ذئنيح ىنملا نوكيو بيرغلا نم تفرع اک اهڙازتها يآ انقلا ناس

 نأ يدنع يذلاو ةعوطقلا ءاضعألا لإ | كلانه قبي مل هام تزتها اذإ يأ تاومألا ءاضعأ نم ًامطق كلانه
 ر ف عو د تبا رص

 رفع مراككا كلت يأ مراكتل ىلإ « كلت » هلوقب راشأ (ىنمملا) جش شارا (بيرغلا) « ۰

 اجر يأ ئابلا لوصألاب ُدارماو ضعيب امشب تلم راکتو دیزت لوصألاو هموق نم اهتِرَو دق درع دب
 هيلا ةبسستتمو ضعب ىلإ ”هضنم مهّضعب لئابقلا

 لي رنتلايفو فيسلاب اهئاوق دصح يأ ةرثكسلا دادس اهرقع ىنمجم ليالا رقع (بيرشلا) « ۲و

 لعق ورم مث هاوق دحأ اومطق يأ هورقع ر ريعبلا رعت اودارأ اذإ اوناك ل يق « ° اهورقمف هوب ذكق » زبزملا

 لضفأ ّنأل داش عجلا اذه لثمو ءانجت يهو لوزا وو فجيأ عمج فاجسصلاو - رحتلا دنع درشي اليك هب كلذ

 رققيدص ىلع ءانب َةَوُدَع اولاق اك هّدض ىلع ءيشلا نوني دق مهنأل نامي ىلع هونب مهنكل لاض ىلع عیال ءالمف

 يتلا ىلزملا يهو « "فاي اهع “عبس نبلك أي » زيزعلا لي رنتلا يقو هاهلا هلخدت ال رلعاف یم ناك اذإ وعو

 عع (د - سرق توقد بمخ الاه طل نيس یئ کت ترش شال ایل مخ ال

 لپ حملا (0) ج جرصلا (©) اش نآرقلا (©) , ماج اینا () نافل ()
 چ نآرفلا (؛) چچ نآرفلا ()



 دوتاقوةسااهديسلا
 قرا ةدام نرم ةو يذلا

 قلو لع اسو هريصهدو هُماَيأ لمت ن َوْرَغ ال (ه:)

 قلل فاما تتلو هتيم يف كزابل لفلان (هه)
 قس او ًارفو خدي هتكلو ارشد للعلا قبا )0(

 . ا ر ۹ 17 0

 قتيلا ىلإ قق مهب امو  هلادبع ضرألا كلم ىرأ (ه۷)

 ةقبس هموسو (ه9)

 حلاو محشلا قَتلاو هين يهف اهريخ كلذكو يفز اهيف راصو تهت بالا شنو -- اتش اهني بهذ ص ےس

 نيح لبالا نم نک دع رت 2 (ىنمملا) همد قارأ هس فدو یارو هي جرخأ قلا قت قتتاو

 يهو اهءامد هل ر ةد بالا يأ اتأكد يدا طحقلا نمز يف يأ بلاو اگلا ھل اہلی راپ نس ال

 قف ًاضيأ لاقي و "همد يأ هشت تلاس لاقي مدلا ىنمي سفن عمج « سفنالا » هلوق . ةويدع ًاتالیس ةلئاس
 لءومسلا لوق هنمو هست

 “ديسك ةابطلا ريغ ىلع تسيلو انسوفن قالا دَح ىلع لَ
 هيمو س )و ایپ تشم د 341 نمو ب مر (ض) لب تفر (بيرغلا) « ه۳ »
 هيمَر قبي هس ناك ي رلا ةداع يف ةنلابملا نم اذه . يعرمل اداتسم راص هنأل هنع هّيمري نأ لبق سوقلا نم

 . سوقلا نع

 7*© ٌلِزابلاو س راج وأ لف لح رقولاو ريب لمَ حتنلاب قولا (بيرغلا) « ٠٠و ه٤ »
 ريعبلا مانس ردق ىلع ”ريغص فاك | وه ليقو بتلا نم كلذ الامتسا راک أ وهو اکا ةكترع بلتقلاو
 يف نعاطلا لبالا نم رسكلاب قلاو - حير ١ عم في فاقشلا قيقرلا صئمقلاو ةحنجألا نم ُفاَبْفَطاو -

 « لم » هلو لوعفم لمل ( ىنعلا ) هب عفتنيأو هيلع لمحي نأ هقاقحتسإل كلذب يمس ىثالاو ركذلل ةعبارلا
 « هارهد » و « لّ » هلوقل العاف هنوك ىلع ٌعوفرم « همايأ » هلوقو حودمملا ىلا مج جارلا ريمضلا وهو ةفوذحم

 ام لمحي لبالا نم غلابل لا تفلاكهنأل ةميظع ًالاقثأ هثرهدو هايأ هك ْنَأ بج ال يأ « همايأ » ىلع فوطعم

 حودمملا ةّوق فصو هيفو . ًاميطخ ًافاك[ لمحي اهنم ريغصلاك ال ًدليقث

 يف وهو وللا وهو دبع عج اهرسكو نيملا عضب نادیلاو -- ولا ( بيرغلا ) و

 ءامسألا لامتسا لممتسا هثكك ذيع جر اولاق ص لصألا

 يه حرملا ) ذهل جرملا (ه) هع ةا (() ساسألا .(م) حاملا (؟) چ حرصلا (0)



 همأ نوئالثثلاو ةسداسلا ةديصقلا

٠. e 0 8 0 2 
 قلطلا ههجو يف ةرظنب هلك ىتنمز اقلط حبسا )8۸(

 قرف نمم هلق ام نيبو ِءرشب نم هاقلا ام تيب ام (هو)
 يقر كلم يا وه هدو يكلم يذلا ن 6)

 لا )

 قشم "وم اراب قبا ةو ديك نم ڊيڪ يف )١(

 قلا نم اجت كارأ يتأ كلت سالا قلخم 0
 دم 4 8. 35

 قتيلا ىلإ ةودرع فيلا هلأ ىلإ ودر خارفلاو (۴)
EP} 

 ) 68قتشم ةوعالا لرم مساب ىلرولا ةايح راف ىرولا تأ

 ) اهريغ ) ًايح ( قل) (ج) (م س سپ دك جك ) قلا (ب)  (نط) دك ( تلا (

 يذلا ههجو ةقالط نيب سيل هلأ يناثلا تيبلا ىنعمو حضاو لوألا تيبلا ىنمم ( ىتملا) « هدو هم»

 ةقيلطعا هج نم يالولا ديلقتب ازاتم هنوك عم هنآ ينمي يقر نم را يملا اهاإ هد يت هتبالو نی و هاقآ
 رّبكتي الو ربحتي ال قلعا ُمنَسَح هجولا ُهوْلَط

 كوما قيقرلاو يقر ب وأ راص اذإ اقر (ض) ڈبملا قر نم كيسا ٌققرلا (بيرغلا) « 50 »
 قر اكلأم هلمج هدول اكلم ينامج يذلا هلا نإ ( ىنا )

 كيري هلعل . قشعلا لهأ ةّدش نم ءاقب لوط اهمَّدِش ةق'رح كدبك لجأ نم يدك يف ( ىنملا) 1«

 نم دك يف » بارما لو ال هن « دك نم قو قاما رئاس بولق ةقرح نم دشا هبلق ةقرح نأ

 فسا هب » لاقي هضم عاطتسي ال يذلا ٌديدشلا نزلا كََلاو « ةعول كسكس

 هش نس ةر ونت لسألا يف نجا هبستكأ ( ض ) للا تج (بيرغلا) « ۳و » ٦۲
 ء٤ ۶ ماع

 ءيش ”لك نم ميركلا قيتعلاو لصألا صولخو ٌمّدكلا قتملاو - « هل ةرْقلا ىنج » لاقي

TE»د ةمأ ناك مها نإ »لاق ثيح «ةمأ» مابا هللا لعج اک یر » ةلعج ( علا ) " 

 ةيادملا ليبس ىلإ موعدي ىلامت ه هللا ىلإ عاد تنأو لي وط ايندا يف نبا يأ ةعوجج مرامعأ ”رثعاف ىرولا تنأ ينمي

 ”رطملا رصقلاب ايلا نأل ارطم يأ « ىرولل ًايح » ةيوراف خينلا ئاس يف امأو ( قا ) ةلور ىلع اذه

 ٠ پلپل نارا (0)



oنوثالتلاو ةسداسلا ةديصقلا  

 ققألا نم نوجا ضراملاو هجوم نم رسمبلا هايح الول ()
 1 1 فلآ

 يقتني نآمظ اذ ءابو ىدتجب اغاس اذه كءاج ()
 دير ع س ٤

 قلف الو هل نارفكص الب يدآم نم ىدجا كم (۷)

 قليلا قليلا نيب تسبق اذإ ديس “نوب امهني (۸) 5 . م 5 خل .
ef5 م 5 2 5 2  

 قرح ىلع رج نم خضقؤا ام دمب يمر يع تاقطا (19)

 قلش ريغ ىلا نباو هلل ىلع قبتساو باف )۷١(
 قلم 'نِم مايألا دي غ هلام ىلا ءيثلك ثنو (/9)

 e ھا ر ر سا ےب .

 رقنرلاب شيملا وفم تضتغاو ىجد نم یس لب مويلاق (إ/5)
 2 ع +

 قرع نم كريغ هل امو ادعاص يما قاب مويلاو (۷۳)
 0 ھ۶ 2 5 1 5 7 .٠

 قْرحلا ىلع قوا ام دمب نم يبد يجو ةحفص يف تنقح )۷٤(
 ( لك) ًاشاس (نظ) ( فلا )

 باوّصلا لمل (ىملا) ""ئادتجاو  دض ٌدوسألاو ضييألا نوا ( بيرغلا ) «ةحو ةه»
 نكمي و يناثلا عارصللا يف « نآملظ » هلوق هيلع لدي اك« الاس » عضوم يف عو لا وهو بَمّسلا نم « ًابغاس »

 رش قبس دقو و باوصلا نوكي ن ٩ ث قبس دق <« انام وأ اتام » با 1 نوكي نأ

 ةسياقملا دنع ”ايظع قرف ياعم موي نيب و كموب نيب ( ىنعلا) قليلا (بيرغلا) ه«دمودال»

 ينشب ام يأ « اذه كنع ير ام » ميلوق نم عفنأ ءانعم « ىدجأ د هلوقو افي رش موي امهنم لکن اکو او

 ةيطملا ىاو بلا اضن ليني وأ ترحم ام يأ امنا يدجي امو

 ىلاعت هلوق هنمو رانا ًافطأ نم (س) يه تكفل اهنگ < برملاو ةنتفلا ًافطأ ( بيرغلا ) «۷ءو “هد

 ةدؤتلاو 'قفترلا رسكلاب لثسرلاو - «*”نورفاكلا 31 ولو هروث ا ناو مبماوفأ هللا رون اوفي نوديري »
 60 او را نم لا عتاب لشتاو هيف نیا يأ كلئمر ىلع اذكو اذك عفا لاقي

 اذإ اوناكو ناوه ضرألا ىلع ٌحورطملا شا ءيثلا نيتحتنب قلل ( بيرغلا) و ۷و و۷ا »

 هين لک لع هلأ مت وَلا ىسنو اهنوقلُيف اهيف هلل هللا انْيَصَع بايث يف فوط ال اولاق فاولملل تيبلا اوتأ

 چچ حرملا (ه) آہ نآرقلا (4) + حملا 6+) لپ حرسلا (؟) متي عرصلا (1)



 .o ثوئالثلاو ةمياسلا ةديسقلا

 قد سلا رَخفَم نم يتسكم يللا ضب يركحش فو امو (ا/)

 8 لا )
 يطأ تمن ىَرغاَو تنص يملا ةمعن يركش ريغ له (/)

 ( نوئالثلاو ةمباسلا ةديصقلا )
 8 : هللا نيدل عملا ةنيلخلا ٌحدع لاقو

 tg? 5 7 ب

 كتاب فيسلا نم دَح مأ كظخلو كلام كسلا ا نم م كَم 8(

 2 «a ا ا

 (ط) نيرارغلا بضع مأ (ح) (ط) رن (ب)  ؟ (بلا)

 9 اع یس کک هسا e r f . 5 ا
 ترو نر وهف ردك اقر (س) رقنرو اقونرو اقنَر ( ن) هاملا قنرو  اهريغو ةطقللاك_حورطم
 ءالا قرهو - توما ىلع ضي رما فرشأ لوقت . هيلع ىنشأ كلذكو هنم اند يأ هيلع فرشأ هيلع فوأو -

 حضاو ( ىنمملا) هّبَص اقره ( ف)

 ايفو (ض) ُليكلاو هيشلا وو هب زاو الو هنع رصقي يأ كلذب ينال ءيشلا اذه ( بيرغلا ) «ا7هد»

 ردغلا دض وهو هيلع ظفاحو هنأ ءافو دعولاو دهعلاب فد

 ءيشلا جرو ~~ “شهنلاو - 9©2كئاصلاو ©0عدرلاو ل ©"2ّيرا ( بيرغلا ) و

 ريخو ُرحبلا جاو ٠ ې اجر ضرألا تجر اَذِإ » یلامت هلوق هنمو متم مزال وه جرف هترهو هک رح (ن)

 ًاقيطل ًاقيقد يأ ًاقيشر هنوكك بيبحلل ىلْعَألا ٌدقلا فصنل َنصغلا رامتسأ ( ىنملل ) ؟"0كلئاملاو - برطضا
 اذه رخلا ٌةركَس اهتزت یس قأرما زازا أ لوقي يو هنركك ذَا هيف يذلا لفسألا هنصنا كلزآملاو
 اذإ اذه .”ةمتترم لمرلا نم ةعطق هيف برطضتو صغ هيف ليف بابشلا ےک تربع رقيشر ق رازتها مأ

 ًاَمْطعَو بناوج لا ىنعي نوكي نأ نكميو ٌرازتهالاو لياتلا وهو ردصملا ىنمجم حتفلاب فْطَع عمج فاطغألا ناك

 ةا يذ لوق هنمو نفط دا نم فاني ام لك لاقيو . هيكرو ىلإ هيسأر نُ نم هابناج لجرلا

 “او اهنم دب یبا یو | لقمو ادْئِجَو اسا هبشلا يه

 با نآرقلا (4) 4 حرصلا (4) اب حرصلا (+) ج حرصلا (؟) ج حرصلا )١(
 ناسللا (۷) يج حرعلا (5)



 نوئالثلاو ةمباسلا ةديصقلا ع5

 كياوف نهب كوتفم كنم “قئاقش الإ نسحلا بيج قشامو (؟)
 (فلا) 1 1

 كفاوسلا هامّدلا نهج دقف اعراتمم نريتشاش اهني ىرأ (:)
 بد

 7 7 لآ .ِ 0 5 03 م 57 ر له

 كتاه تسلا كتي مل نإو اقر ىتشلا نم نأ با رس د لأ (8)

 6م س سپ س ہک س قا ) ع راصم اہف قاشعلل بسا ( فلا )
 ( اهريع ) ىضلا نم "نأ لصولا رس ةي ملأ (قل) (ب)

 لاطبألاب كتمت كيّدخ ”قئاقش يأ قئاقشلل سن « كتاوف نهب ٌكلوتفم » هلوق ( بارعإلا) « + »

 دودللا ( ىنملا ) “"قثاقشلا ( بي رغلا ) ممريغب كتاوف مهسفنأ يف اوناكن او نهب نيكو تفم نونوكيف كتاوفلا
 2 . س ص 2 7 . م

 قئاقش نأ ىنمملا نوكي اذه ىلعف ةيصم هيصُ ام دنع هيج قي ٌناسنإلاو ٍةرْمّتلاو .ةرمحلا يف قئاقشلاب بقت
 راصف نهب ,قبيصم ببيصأ ننُحلا ناك نتخلا بيج تقش يتلا يه كتاوفلا لاطبألاب كتم يتلا كيد
 انك اَهْنََو يتلا كيد قئاقش ٌريغ هيث نسحلا بلق شي ل يأ ًاضيأ بلقلا بياو وزع ًامومغم

 5 0 د 5-3 5 5 8 55 07 5 .٠
 كتفي يفلا كيدخ قتاقش الإ نسحلا رهظي ۾ يآ اقلطم هروهظ نسلا بييج قشب دارملا نوكي نأ نكميو اذكو

 نع تقشنا م اک أب نانّيدرولا هادخو ةيجو هنم ملطي بيبحلا بيج هّبش » لضافلا خيشلا لاقو . ةاكلا نهب

 « كتاوفلا ةامكلا نهم كعب يتلا قئاقشلا

 ةكيفسو ةلوفسم وف هّبص (ض) صحا ماب هنأكو ءاملاو ممدلاو جدلا تس (بيرغلا) « + »
 كفسلا تاوذ ريدقت ىلع وه ليقو كفاوس جاو ةكفاس يهو كفاس وهف َّبَصْنا يأ ًامزال وه كنس اضيأ لاقيو

 دودللا نيب ىرأ تيبلا اذه يف لاق دودلعاب كاتت كتاوملا لاطبألا نإ قياسلا تيبلا يف لاق ال ( ىنملا )
 اهنم كيس اه تخلت اهتاكمهءامد ةرمك رح اہف نال قاّقنملا عراصم

 هر + اا يي ت © a 5 ا سو ع 5

«enنِإَو يأ هريغ كتاه يرثي كتي ۾ ْنِإَو يب رس يشفي يذلا بيق لا اقم موق يسج لاه  
 ةدربلا ةديصق يف يريصوبلا لوق اذه وحنو هترهظي هيلع ليلد يلازهو يځ "نكن فيكي أ هاريغ ينحضفي مل

 يتلا لوقو
 ٩ مرطضمو هنم مجسنم نيب ام “تكتم بحلا نأ ٌبَصلا بتمأ
 يلد نيع “لكل هليل ص تلق ىوحلا اخ اذإو

 فلكُت هحرش يفو « لا لصولا رس ني ملأ » ةياورلاف خسنلا رئاس يف امأو ( قل ) ةخسن ةياور ىلع ىنعملا اذه

 )١( الصرح-جقجد  يتتملا (*) م ةدريلا ةديصق (؟) ٠٣۷



 0۰0 فنوئالثلاو ةمباسلا ةديصقلا

 ةكئارثلا موجتلب هيلع دنن غا يڻو زر هيلع ليلو (5)
 كسان بّجسُملا تيبلاب فاط  ابيعأو ِلاَجْللب انفطف انيَرَس (۷)

 ر سلاد 8

 كلامنا َنُمْوْفَح نبع ترزتأ قز شيلا نيعأ ام اذإ انکو (۸)

 كارل انتاولأ نم فما اإ الو دودحلا رح كنق (9)
 مريع عم همن نع ةباك لا ةميص ىلع « انردأ » ةخسن ىف لضاملا خيشلا لاق ( ىلا )

 )را لب د يأ بر ىم اولا نأ ىلع رور « ليلو » هلوق (بارعالا) «۷و < »

 ارس رس اهيلع تلمس دق كنارملا اهنأك بك اوكلا ةنيزب الامس اسوم جليل برو ( ىنمملا ) ©”كناردلا

 نأ زوج و هللا ةاضرع بلط يف بّجحْلا تيبلاب تاساتلا فوطي اک لصَولا بلط يف اهلْمأو لاجحلاب طق

 « كنارد موجنلل » باوصلا نوكي

CA»جانيع ةأرعاو مس يف اپني داوس ملمع يتلا شحولا رب نم يهو ءانْيع عج ٹی ( بيرغلا )  

 لاقي ال يأ هب فسا الف ةّيمسإلا هيلع تبلغ دقو شح َرلا رقب روث ”نيعألاو . اهتعساو ٍنيملا ةَ يأ

 ىَلُس يبأ نب ريهز لاق « * نيعأ رو »

 © ےب نب اهوكْطَأَو ةفاخ نيش مارألاو ٌنْملا اهب
 تق نب اب كت يف تال دم ارم اد نر تا یا يدل أ مان کر و (ىنلا)

 نويعب ”نيلوتقم اوراص نم ضم ةصقح يبأ نب ناور دّدع دقو ٠ ف زك انش رضوي نأ ين اط

 لاق ُثيح يناوغلا

 السيتق نيدي الو تنينويس انف ام لاط يناوتلا نإ

 لیگ انک يف روحأ نص اًاجح اک وسلا ”لك نم
 الوعد قاطأ امو بيصأ لک ب نتقرلاو ةوزغ ندر
 الجو اريك نبت دقو ااه بيؤذ ابأ نكرت دقلو

 الوم راس حما رهف ًاتلمتَم ةعبب ر يبأ نبال نكرتو

 ° الوبخم هداۇق و کر يتاف نطق نم نڪأ لإ
 نحن وقي قشملا يف فورم وه اك ةفلابم ةلفخ ىلع تقلا وأ حربا انهاه كلما ( ىنملا ) هود

 نور يف ندا ٌنهدودخ انلبق

 415 دریل (۳) 54 تاقلملا (۲) جک حرسملا (0)

 نلدبف هالب و ةنحم يف اتقوا نهو هانكتف انن اك لَجَخلا ةرمح ةيلصألا ع

(¥) 



 نوثالثلاو ةمباسلا ةديصقلا 0.

 كرام ااا قوف اهنكلو ةفقاوم ءاقللا دنع انل ا (۰)

 كلاوفلا ”يرثلا اهيف تم تس صا اذا ةا روحا نود نم زان 05(

 ر ملا

 ُكللاوَح نيقوف نم دَر الو سا دودا ال ووم ىواتت )۱٩(

 كتاوَر سومّشلاب سنع بكاوك هحابص نع ىجألا ىش دقو َنْيَرَس (۱۳)
 ( حلا سس يف سمع ) كماور (هن) ( قل) ةما ( بلا )ا

 يف بئاصملاو ايالبلا نم ٌلمتحي ال رفصأ هنول نوكي شاملا نأ معا ٠ اًنتكتف جبناكف اهترفُصب اتار ر ةر
 « رخأ نسحلا » اولاق ي نمو رحأ هول نوكي قوشعملاو قشعل

 هب ملم ةعدصم وأ ةقق'رع اتيا يهو ”وشحلا شارفلا يهو ة ةيشح عمج اياشحلا (بيرغلا) »٠١«

 اوني ال ام بدألا ءوس نم اذه يف ( ىلا ) اتي ٌةأرلا
 حلا بصنك ًاتباث ًاعضو همضو ( ض ) ءيشلا بصنو بصن ٌعوأَطُم بصتنا ( بيرغلا) 41١

 هراَدَتْسُم ءيش لك نم تقلا رادتسا اذا ( ن ) قيراجلا ي كلك نم ةئللاوغلاو  رجحلاو ءانيلاو
 2° هاوتا نود تللاوَعلا يعلو موحتلا ر هادم هنأل كلف كللنلا يم هب و هنطعمو

 نم رمكلاح ممج للاوحو  هف“رخو فارع هيش لك نم يهو قط عج ُررْطلا (بيرغلا) »٠۲«
 لضانلا خيشلا لاق ,(ىملا) داوس وسلا ديدش يأ كلاح د ٌدوسأو هداوس ّدتا اذا اكل (س) ه يلا تلح

 ف ةي راجل مطقي ْنأو ةيصانلاو ةهبجلا ٌةترطااو هنأ حلاو عال صن نانّسلاو ىوشنو ناوشن مج ىواشن »

 ةكمر هنول يف بيلا نم ةبرض وهو كءار نم «كماور» خستلا ضعب يفو جاتلا تحت لملاك اهتيصان ملقم

 .ةودو ةكرمملا كت يف حام راک "رتبت ودق یواشن بئابحخلا كلت يأ داوس اهتاش “کوا عامر نوا يأ

 ةتسالاك وأ نامطلا ةنسأك آتي اتا الإ ديدح نولو ءالج نم وُداوَسلا اهيصاون وأ أ ةّيكمارلا اهر طو ةليقصلا

 امل فيرحتلا نم واخي ال تيبلا اذه نأ يدنعو لضافلا خيشلا لوق ىعنتا « نحن اهم لب اتص ال اط
 هريدتف ”ةنسأ دودقلا ال باوصلا نوكي نأ نكمي و " ةمدقملا يف هيلا ترشأ اك ديقعتلا نم هيف

 نم نياثلا تيبلا يف اهركّذ قبس يتلا نْيملا ىلإ حجار « نيرس » يف ريمضلا ( بارعالا) « » ٠۳
 س سيلا ( بيرغلا ) « جدلا » هلوعنو « سیع بكاوك »وه « قش » هلوق ٌلعافو ةديصقلا هذه

 بك وكلاب ليإلا هّبش ( ىنعلا ) « كياور ٌماعنو "لبا » هنمو رطح ةب راقم يف ادع ( ض ) ُريمبلا ڭتَرَو

 يئابجلا هبشو ةفلابم (معافترال وأ اه ريس ةعرسل وأ هحرش يف قبس اك ضي لبا سيملا نال اهنشسُحو انو 1

 ل4 جرصلا (+) (  ةيطحلا خنلا تايصوصخ يف * ةرمث ي لوالا لصفلا ) ةمدقلا (+) - ناسللا ()



 ¥0 _ نونالثلاو ةيباسلا ةديصقلا

 كرايم ريمضلا ريس يفو َنأَطَي “ساتم ديعّصلا قوف امل نئاكحو )١5(
 1 فلا

 لاوس عواشملا نيب ىلوملا ليس هتف تاهعاتلا رودس ارميقأ (1)

 « كلاوس عولضلا نيب ىوهلا ليبس » هلوق

 نهو بئابللا كئلوأ ترس لوق سومشلاب رْفظاا عنتع اک انتم نهب رفظلا نوكو هنس سومشلاب
 ِضيبلا ليالا ىلا يتشلا دانس نأ لعاو ٠ لببلا ةف ربنا رون وش دقو نهب تحرش ی لبا لع سومشلاك

 لئاوأ يف عقو دق رق ةّيحألا لبحر نأ قوقلا لصاحو رحفلا روت وه ةقيقملا يف ةماظلا وشي يذلاف الإ و ناجم

 « هلبق اع لصتم ريغ ةدّوسلا نع لقتف َدِجُو امم تلا اذه لمل » لضافلا خيشلا لاق ةعرسم لبا ىلع حْبّصلا

CIE»هجو ليقو بارتلا ديعصلا )ب د رغلا ) هح رش قبس دق « نئاك» هلوق ( بارعالا )  

 ( ىنعلا ) “ ةرابلاو - سرفلل كبنسلاو ناسنال رفظلاك ةقانلل وه ليقو ريما فح ناو -- ضرألا
 هانم ضرألا جو ناك نيهذ ولو ةبحألا نا امس نہال انب وات يف قاب اياطملا كلن رك د نإ لوقي نأ ديرب

 نم هجان ةقانو جيعان لجو رنا ليقو ةيركلا ضيبلا لبالا نم ثتاجانلا ( بيرغلا) « » ٠١

 تعرسأ لبالا تّجمتو شخ ہوا جامي اهيلع داس ينلا يه ليقو هضايب صلخ اذإ ( س ) و ( ن ) نوللا جمن

 (ىنمملا) ناولألا ٌناسحلا ليقو لبالا نم فافللا يأ «؟””اجسنلل تاعرسملا تاجاتلاو » هنمو ميلاب تجسم يف الغل

 ىنمملا اذهو ليح#رلا نع ّلباإلا اوكسما يأ مّدقتلا ن نع اهّرودص اوف رم هانعم « تاجانلا رودص اوميقأ » هلوق

 وهو برعأ ا ةيمال نم لوألا تيبلا دربلا حرش ام ىلع

 رک کو ٍلْمَأ ىلإ يناف مكِيطَم رودص يا يب اوميقأ

 يقع اوف رشا ىتمج انه اوميقأ . كتدقر ناو و عرمأ يف غ اود ىنعملاو « ماوس موق ىلإ » یورو لاق

 رعاشلا لوق هنمو
 اسورلا نيرغاص اومليقن ًالإو كرودص اتع نمعنلا ينب اوميقأ

 ك ضرألا ىلع زيست ال اهّنأل ليحتلا نع يتبحأ لبا اركيشأ ساتلا اهيأ لوقي ةياحسأ بطاخم "يناه نباو
 ليفطلا نب ةمربش لوق يف درو دق اذه لتمو كلذب ىدأتتف ىوملا لبس يه يتلا انب ولق ىلع ریست لب نورت

 “یول ن ام موي تاقیل سوف نا ٍلْيَحلا رودص اوميقأ

 ماقا هيف تبث اذإ ناکا َتقأو ىَدمتيف ماوقنف هتم وق ئفعج ماقغ هتقأ لاقي تيبلا اذه حرش يف يزي ربتلا لاق

 لوق اًمأَف « "ره < يلا نم جاق سيفو » سيقلا ؤرعا لاق هنع تلحترا اذإ ناكلا نم َتقأو

 ٤١+ ةساحخلا (ه) ( برملا ةيمال) دريا (4) ناسللا (۳) ۈپ يج حرملا ) عج حرشلا 0



 _ نوثالثلاو ةمباسلأ ةديسنلا ۸

 كئابس اهيف سمشلا رون ٌةَريأ امنأك َضيرألا ضورلا ايت ملأ ١)

 كاوا ثنايراسلا اهنلَلَع اذإ اهحارب يرشن هيف سووك ناك (0

 © رت يب وحن سيلا رودص يبقا عابنز مال لوقأ
 هنوزواجت ول الأ كك نف 7 لاتقل اواو ك لع اوما لوقي موحم كسيس يعجوتو يدصقا هانمف

 يرفنشلا_مالكق ايس ر ريغ ةمربش مالك قايس نأل دريا هيب يذلا ىنمملا ريغ ىنمملا اذه نأ لعاو ٠ . زواج الو

 اواجمت ال » لوقي ثيح ًاضيأ لضافلا خيشلا حرشل ”قفاوم وهو لوألا ىنعلا ىلع لمتشي "يناه نبا لوقو
 « ىوطلا ليبس يف كلاوس اهاف قونلا نم كياكر لئاوأ أ يأ مكيطم رودص اوميقأ ةّبحَألا عوق اي ليحترلاب

 « ةضيرأ ضرأ » موق نم نيعلل حشا تابنلا نسحلا وع ضي رألا ٌضورلا (بيرغا) « » ٠١

 ةةبجعُم تراصو تكسو ةضارا ( ك ) ضرألا تضُرَأو « زيرح زرحو ليلظ لغ » باب نم هنأكو ةبيط يأ

 يري رلا لاق ريخلاب ةقيلخ نيعلل
 ©“ ب رأ ًاضور ءابهشلا ةَّنَسلا يف تزوعأ ةت ام اذإ اوئاک

 موق نم اهوحنو ةّطنلا نم بلاقلا يف ةغرفلا ةبتوذملا ةمطقلا وهو مكبس عج كنابسلاو ةرسألاو
 ”برعلا تبطاخ امناو ءارعشلا ةداع ىلع يَ هيَبحاص بطاخي ( ىنملا) ( ن - ض ) رانلاب اهوحتو ةضفلا تكبس

 لوقي ةثلث نوكت ام ىندأ ةقفرلا كلذكو هبنغ يعارو هلبا يعار نينثا هباوعأ ىتذأ ٌنوكي لجرلا نأل نمثل
 ةبج طوطخ ناك اهراونأ ًالألتتو اهراهزأ تفت ءارضخ تحبطأ فيك ايندلا ةضور ايت لأ يح

 يتلا يه سشلا نأل اذكه لاق اغاو اهقارشا ةّدش نم كلذو بهذ ذ وأ ةّضف نم ةكويسم تاعطق ایف سمشلا

 يقامت الب حدللا ىلإ بيسلا نم صاغ رعاشلا نأ لعاو . اهترارحو اهرونب اهراهزأ جرو تانابتلا تب
 ديوي . عضوملا اذه نم تطقس دق تايبألا ضب نوكي نأ نكي هنأ اذه نع بباوجلاو هوجولا نم وجوب امهنيب

 جوب يذلا تيبلا يف يناثلا عارصملا راركت نم تفرع اک اطيأ بيسنلا تايبأ ظن ف لالتحالا نم عقوام اذه

 ليذلا يف هانتبثأو نتملا نم تيبلا كلذ انطقسأ دق اذه لجالو « جلا اياطملا یه « هلو و خسنلا ضمب ف

 ًائبل اهعرض يف ةقانلا كشح نم ءالا ةريثكلآ ُبُحَّسلا ةكشاولاو لع (بيرغلا) « ا۷ »

 قانا كاش اک ةريثك ءام تم اہ اک اھ ام رثك ةباحسلا تكّشحو هتممج اذإ كلوثح يهو ( ض)

 ةريثكلا بُحّشلا تمس اذإ ( ىلا ) اهنم ٌةديدشلا وأ بألا ”ةنلتخلا ٌحايرلا ًاضيأ كاشاوملاو اهعرض يف اهبل

 هسا تيه اذإ لست “تت راب وام سوک اياك اهراهزأ تیر ىرخأ دعب د سرع ةضوترلا كلت ءاملا

 باب حفلا (4) لإ جرفلا (5) د٠۰ يررلا (؟) جي. ةا )



 0۰ نونالثلاو ةمباسلا ةديصقلا

 كفاس مالا هتابل يف ُكِفْسَيَو ايما لحب ضقلا قيقتلا نأك (10)

 ةكئاوح يأ رْخلا ضايرال الو اهككرت (سومش ايندلا ٌمِلْطُت امو (15)
 لور 1

 كجاوتملا يملا ٌمايأ َنهلج نساع نع اتکا انكلو (0)

 ةكئالما اتع نيدلا رم ْتيَحو مشاه ةَحْوَد يللا وكلا قَس (؟١)

 ”كسانم ال أو مهم نكت ملاذإ تِءاّشم الأ تيبلا لمأل تدهش (50)

 ُكلراوخلاو هدم يداوه هيلع يققتنت جاتلا يذ ريغ ُبامِإ ال ْنأو 59
 (ط س دک ) مہق (ب) )3(  ںہتکح ( فلا )

IA»ضع وهف ورطو رض ةضاضغ ( س -- ف) هريغو ”تابثلا ضغو “قيقشلا ( بيرغلا )  
 هبشو قيقشلل ٌردّصلاو يملا ٌراعتسا ( ىنعملا ) ردصلا نم ةدالقلا عضوم وأ رحنملا يهو ةَ عج تاّلاو -

 رك ذ يساك“ مما ةلود ببسي كلذو هئئألتو قيقشلا رارقفا فصو دارملاو لَك داوسب هدا اوسو مدلا ةرمحب هترمح

 ( ىنمملا ) هجمت وهو باوتلا كاوَح نم ٌدوخأم اهامتا ضايررلا ثرطملا كاح ( بيرغلا) « ٠٠ و » ٠۹

 يف ايندلا اهم يأت يتلا ةنسلا ءايشألا نإ لوقي سومشلاک اهتّرعو اهنسح يف يه يتلا هاستأألا سومشلاب ٌدارملا

 نوكي نأ نكي و ءاترغلا علا ةلود ةكربب الإ اهنسا ربطت ۾ راطمألا اميرن يت ا ةكحاشلا َضاي رلاو دوجولا
 مهجو روظنم نبا لاق . قراغملاو قراشلا اوعج اک امج زاج كلذ لجألو رع لك سمش سومشلاب ٌذارملا
 يختل رتشالا لوق نمو راقم يرث ا لاق م اسمش اهنم ةبحان ”لكاولعج مهنأ سوه سمشلا

 سومش غامش وأ قرب ُناَضَمَو هناكف مهيلع ٌديدحلا ي

 رشم اهدحاو اهيلع مايقلاب رمأو اهلا هللا بدن يتلا ملاعملا رعاشملا (بيرغلا) « ٣۲و ۲۴و۲۱ »

 يفاوطلاو يفوقولاك هللا ةعاطل الع لج ام لکو هلاعأو هزاثآو هتامالعو هّكسانم يهو جحلا رامش كلذكو

 ءانمم (ن )هب ترمس موق نأل هب دي امم لع لكل رئامس لیق ااو ةريمشو ٌرامش وهف كلذ ريغو متلاو

 ةمالملا ًاضيأ راعشلاو . يكل( مارا ”رعشملاو رعاشمو راش ولا تادّبمعم يه ينلا ٌمالعألا تيم اذبلف هٌتماع

 وهو كراح عمج كراوجلاو س يداواو 3 فرات اضم موقلا ضمب هب يداني ام وهو رقسلاو برحلا يف

 رعاشلا لوق هنمو دجلا براوغ موق وحن « هكراوحو دجْلا ئداوه » هلوق ( ىنعملا ) لهاكلا ىلعأ
 © ةلراوملاو بلغت يح ُبراوغ أو ثطعألا تحت اوحبصُ نو

 باسلا (4) چ حرصلا () تاقا (؟) كب حرصلا (0)



 نوئالثلاو ةمباسلا ةديصنلا 01۰

 پا (شلا)

 “كتاوملا هيلع ْتّمَّص ام ةفلاسو همك ايد ءارهآلا ست هل (۲0
 ام .٠ as . 0 ر

 كرات وهف اذخآ اهنم ناک نف هيَ رخو ايلا ىأر ”مامإ (؟8)
 تالاوَم ءاضقلل مروع روال هات هيلع للم مل ءاش اذإ ١( 5-3 .٠ - 7 3 هيك .

 (طاد جلاس س) فلاوس (ب)  (ط) ايد ( فلا )

 ناسح < لوك هنمو مرق ىلعأ ريا نم ماسلا نآل دجلا ماس موق اذه ومنو

 ةديصقلا هذه نم نيب رألاو سداسلا تيبلا حرش يف ٠ . يبيس اهيمهيفرو میک يأ هموق انس الف لاقي و

 ةفرممل اين نوكت الف ةفرعم هلبق ام نذل لاح ا ىلع ًاب وجو ”بوصنم « اند » هلوق ( ةبارعالا) « » ۲٤
 تقل (ض) ةبارقلا تلو امل يع نبا وه ًاضيأ ل لاق و بسلا صال هانعمو اند يح نبا وه لوقت اك
 ًايندو ايدو يفد تخأ وأ رخأ نبا وأ ةلاخ وأ ل !اح نبا وأ ةّمعوُأ رع نبا وه ىو وجو بيكر تلا اذه لثملو

 لا َنيمت اهتض نإ و فرصت أ كل زاج لالا تركن إو بسألا صال مع نبا وه يأ ةَيندو ايندو
 يت نبا وه لوقتف ۽ لاحلا ىلع ب مطصنلا بجو ةقرع» ىلإ هدعب امو ملا تنضأ اذإ كنأ ىلع ثينأتلل فلألا ّنأل

 ةمطاف ىلإ هب ٌبسنني ”ضحم بست هل يذلا وه ( ىنمملا ) ةفرعمل انمن نوكت الف خر ايو نال امل يأ ايد
 مالسالا دهع يف ئوبنلا بسلا فرشب صوصخلا وه يأ كتاوملا هنو يذلا * ميدقلا علا هل يذلا وهو ءارهدزلا
 ةخّمضتملا ةكتاملا لصأو تكتاع عج كتاوعلاو ت ةيمالسالا لولا رباب رأ نم هريغ نود ًاَمَم ةيلهاللا نامزو
 لاله تنب ةكتاع نهادحإ ملص يتلا تاپتا نه ٠ نك قوسن ثلث كتاوعلاو ريت ال ةكَباع لغو بليأعلاب
 أ يهو ناوک د نب جلف نب لاله نب زر تن ةكئلاع ةيناثلاو ينصف نب قان دعا و ناكذ نب يف نب

 ألاف ملص يبنلا ر أ ةنمآ يبأ بهو مآ يهو ل اله نب ة“رع نب صقوالا تنب ذكتاع ةثلاثلاو فانم دبع نب مشاح

 ملص ينلا لاقو ىرْخأ رخافم ميلُس ينيلو ةدالولا هذهب رخفت عل ونبو ةثلاثلا مع ةيناثلاو ةيناثلا ةمع كتاوملا نم
 « لس نم كتاوعلا نبا انآ »

 لاقي فنألا يلي يذلا اهمدقُمو غضا يلب يذلا اهفرط نم ئه ٌلتم نيملا رِخْوُم (بیرفل 1( « عهد
 ةّماخ فيفختلاب نيعلا يف ءاج اهُمِدْقُمو نيعلا رْخْوُمو هنيع_مدلقمو هنيع رخو هيلا رظن

 هّمرَع لمعتسي هلل مضوم ال هنأ ىري اذا حودملل نأ لوقي ( ىنا ) ل ء6ا (بيرغلا) « ع5 »
 محلا ةكل» نع همزع درج ءاش اذإ يأ ءاضقلا كلمت يتلا همزع َرداوب تلم ال هنانأو هملح نأ هلوقب دارملا وهو

 ع حرسلا (e) کپ ةيابتلا ٠) هو ناح )١(



 e11 ثونالثلاو ةماسلا ةديصفلا

(YWةتكجاوسلا حايرلا ءاش اب ته اهرم لا هدرا هيلا : 3  
 «قلا)

 كلاس سمشلا كلسم يف هّنكلو 2 ُهُرْكْذ ةضيرملا ضرألا يف راس امو (؟4)

 هل هيف هلا د رون نكلو ِهِيْميَج رول روثلا اذه ةنك امو (؟9)
 ا

 كيانسلا ةاكلا ماه تعرق اذإ اتد ابيب درمل ثابرقلا هل )۳١(

 كباس ِرْيِقلا بِئاذ اهيف كيلَيو  ءءام ةبطتلا ألا اهيلع قير (۷
0 

 ُكلوادلا باحتلاب الع تنبأ امتأك قورا راتبا اليتم (؟0)

GT TE O FT GT TEEكوالا (ب )  
 (ع) سومعلا (د) (ط) مايجأ (ج) (څ س سادسا د بز

 اذه يف هارمشلا رثكأ دقو « مزحأ لهجلاف ثلمفني م مل ا اذإ » مكسحلا لوق هنمو هعنني ال هملح نأ ىري هنأل
 ةغبانلا لوقو سودبلا برح يف ينازل ر تقلا لوق هنف ىنعلا

 ناعأإإ هللا لكلا دنع للا نمي و

 “سحا كيشي ال نح ةاجت رشلا ينو

 ۵٩ر نأ ہوفص يمحت رداوب هل نكت ل اذإ لح يف ريخ الو

 لباق « "”بضغا| يف ناسنالا نم قيس يتلا مالكلا نم ٌةردابلا » ةغبانلا لوق حرش يف روظنم نبا لاق

 . يرتحبلا لوقي اذه
 اج ت تناكف هتي رع تراس اع رو لا هرداوب ينك

 ہک رم
 دادش ليصألا يأرلا نم ى رسب هرمأ داو ةتمصُغ ظقيتم

 همزع درجت ءاش اذاف َمزعلا كلذ هاناو هيلح كلم دقو ءاضقلا كلي مزع وذ مقتنم وه» لضافلا خيشلا لاقو

 « ءاضقلاك ى فش للا ةكسلم نع

av»(ف) جرا كبس نم ةديدشلا ةفصاملا حايل نم يهو رتكعاس عج كلهاوسلا ( بيرغلا )  

 اه سيل يتلا ءايشألا نم اهنأل حايرلا كلذكو ًائيش عمست الام رب ألا (ىنملا) ديدش ارورم ترم اذإ
 هتدارا بسح هلبطاساب ييرجتو حودمملا عيل كلذك اهنؤك مو سج

 o ةمدقلا عجار يناثلا تيبلو . ةكئاللا نيب مئاش ه هركذ نأ ىلإ اذه هلوقب راشأ (ىنمملا) « ۲۹ و ۲۸ »

 هلوق هنمو دلجلا ”رهاظ وهو رسب عج راتبألاو - "طرا لولا (بیرفلا) ٠۳۲ و ۳١ و ۰ »
 ٠٤١ يرتحبلا (4)  (رس ةدام ىف) ناسللا (۴) (ردةدام) نالا (4) ٠١ ةساجلا )
 جج حرملا (0) (ه ةرم س ب س ميارلا لصفلا) ةمدقلا ٠٠٠١ )١( يرتسلا (0)

(2) 



o1نوئالثلاو ةمباسلا ةديصقلا  

 واڪو اهب تارو وئڌتف ىلطلاو مجاملا نيب ام ٿا )٣٣(
 فل

 ”كلاوملا تامّجْللا نوفسلا نيف اهيرَج ةئءأ اهنيك كيلا كل (؟5)

 (ےک س فا س قل ) اهيرج ( فلا )

 نم بيلا هب "قلي رجح يأ ةبالَص وهو رسكلاب وذم عج كوادملاو # 4 “ر تبلل حاول » ىلامت
 اذا ا ا اَهلُجَأ بضخ يأ ملا لات ب ”ةايج هدنع ( ىنملا ) كاد كلذكو هقحس اذإ بيطلا كاد
 ةكوبسملا سهذلا وأ ٌيطرلا ؤلؤللا اهنا قارب دواج اه لاطبألا فو اكياتسب تتلو "برملا تادتشا

 5 ء#
 يأ باحال ”كوادم اهروهظ نأك ىنملا نوكي نأ نكمي و . كوادملاب ةقوحسملا ُبُحّشلا وأ ًةمماللا قوربلا وأ
 قت يذلا رجحلاب محللاب هزانتكاو هساللال سرفلا هع سيقلا را هيَ اك ب احلا نم ةعونصم ”كوادم

 سورعلا لادم صحو . ُهّْبَح جرختسي و ٌلظنحلا هيلع ركب يذلا رححلاب وأ بيطلا هيلع وأ هب ٌسورعلا

 هلوق يف كلذو بيطال قحسلاب اهدهع ناثدمل
 لظنح ةيالص وأ سورَع لادم  ىحتنا اذإ هتم نينتملا ىلع ناك

 ليفطو ةمارلا يذ لوق نم ذوخأم وهف » حل امف كبسيو » 'يناع نبا لوق اًمأو
 رک هذ اراقب ىلع هتيم نه دواسسج اڪ

 ؟*”بعذم ناول ترمشتْسأو اهقوف یارج وتس ناک امس اکو
 لیلا دواج فصو يف مات وبأ لاقو

 8 ريتسا نمو ادر سدنس نم هتسلا اا مدألا يئاص

 نكاد دارف ًارارر سومشلا كوادي تقص اهدواج ناك يأ « كوادلا سومشلاب 2 خسنلا ضعب ينو

 جهم و ةراضن راضُملاکو ام ًاقيرتو 3 ؤلؤالاك اهدولجو » ُلضافلا خيشلا لاقو ٠ دج بي رغ ىنعملا اذه

 ٌتسحتقا اذإ و ؤاؤالا ءام ةقار اك اهقرع نأ ىنمملا وأ جوسنملا رثتلاو موظنملا ”رثلاب هجرس ٌةالَحُم اهما ىنمملا وأ

 « بهذلاب نّرقلا مدلو ءاملاب رطقتملا قرم رمال ابيت ربتلا بئاذ كبسشك هامآدلا» برملا يف

«er»أ نشيل ل لاقي و غادلا لع لدعلا سأرا رفع يهو قب ىج مجاملا ( بيرغلا)  
 ءادعألا فوحق نيب نقترفي (ىنلا ) ظل ايف ضرأ يهو كد3 عج كراك تاو 6 ”تاراورلاو

 ضمب نم اهضعب ةر رعولا عضاوملا ب "بارت قرطلا نمأتف البلا ت حتت برملا يف متقي يأ مهقانعأو

 « "ير رک نع ریا بخل تخ نإ » لمت هلوق هنمو لیلا انبح ریا (ىنملا) « مع »

 ٠١٠ مامتوبأ (م) ليفط (4) فناسألا (؟) ۲۹ تاشلا («) الجم نآرفلا (0)

 چچ نآرقلا (؟) چ حرملا (5)
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 فلا

(fe)كحاضمو ىلج رفث مسيَم اناكص البلا تاحوتف ِلاَوَو  
 ع2 د

 كباع يلا ىلع يف ومس يو مطاق فيسلا ابشع يف ٌمْرَع كد (م)
(eV)كسا “ مصخ لاجالل كنأكص مغر توملاو تييحتسا لب ا  

 (مب ) كئاش (ج) (اهريع) تراص (ط) (امز  (اهريع) رج (سا) رقع ( بس قل) ( بلا

 عمم ال کر ےس و و س
 ةدمتسم يأ اهنج صم ةجام نوف يعف وڙڌلا ين ايٽ ينتشا يأ يرجت اعد ليلا كدنع لوقي

 يرتحبلا لوق هنمو ًاضيأ ةيئاعد ةلمج « ريللا كلل » و . كنذإل 5 ةرظتنم لاتقا دوہشل

 207 مهلاف كل لاق ياو “يلع داف كب 7 نحال ينا ريما كلل
 ر

 جاو س نیم أتتم يأ هالو ىلعو ءالو اًاجو "هات ءالوو وو ةالاوم ءينثلا كاوو (بيرغلا) « خم »

 ِحتفاو ( ىنملا ) ةالجو ملا ثيل ةواح ( ن ) هيلع اهالج كلذكو 5 ةو هيلع اهضرع اهلمب ىلع سورعلا
 اهتبانم يف تماد ام نانسألا وأ مقا رغش رغثلاو . ةكحاض اوج وو كيلع ةضورعم يهف ٌودحاو دعب ةدحاو البلا

 ني داتا نيب ٌالصاف اًدح نكي يذلا مضوملا دالملا نم وهو رخآلا هانعم ىلإ هب راشأو

 اهّطمب يباصأ کیش لوق هلخدأو ضمب يف همي بشنأ ( ض) ءيشن ثلا كش ( بي رغلا) «٭»

 كنيم ( ىنمملا ) بابنألا كبتشم يأ كباس ثاسأو تسبتلاو تاخادتو تطلتخا ٌرومألا تكبشو ضم يف

 هتسيرف ربقي دسألا نأ ًاننرب ربقلل راعتسا . ِدَسَألا قنع هيف بشتتي ربك ربو فيسلا حمب مرغ
 ىلع كنادعتم يلوتسلا كاربقو ملا تشرع يأ « دسألا نشرب يف ًايشتنم تاب و » رعاشلا لوقك هب

 البلا تاحوتف

«PYD»س ۴ « ءاي نويحتس و گابا نود » هنمو اح هكر هايحتسإ (بيرغا)  

 دنع ةجاجللا يف ىدامت اذإ ( س -- ف ) لجرلا كع نم هيصاخو هّجنال ةةكحامم هكحامو مغارلاو
 كك العإ ناكو كربقب كءادعأ تكلعأ ( ىلا ) نامصحلاو ناميبلا كحامت لاقي كاحامو كجم وهف ةمواسلا

 هنْيَصَع جو ”يصخ هل كتأك ايش كءايلوأ < هي نأ ردقي ال ”ليلذ ةفيعض توملاو كءايلوأ ءاقبل ایس مای

 ناحتسا وه لب ةقيقملا ين كالإلاب سيل هءادعأ حودملا َكآلْهِإ نأ « تييحتسا لب » هلوق دارأ .
 نأ دارأو مہیا كءادعأ يق نأ دارا هنأل نيهجو نم ليلذ تولاو مهئادعأ يديأ نم مهتوصو ارال

 هلوقب ينتملا دارأ ام اذه هلوقب دارأ رعاشلا نوكب نأ نكميو مهتم كءابلوأ يتقي

 داملا لبق مهتْدَعَأ تفتت اف مهتوم لبق اوثامو

o)ع جربلا ع وكب نآرقلا را هذ يترتحلا  
(e) 
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 ”كلاوملا ٌسوفنلا اهارب ايتو اهر قيمي رشا تاصرملا كل (۳۸)
 ب ) «.ملا )

 كئارَص يهو نا ياز ىّت 0 يف للا يدايأل دي (مو)

 ”كناكصو وه مايل لی 0 مي ل لأ ؛ قّدّصلا ةلود متل 6-8

 س عزا )۴(  يدايا یم ( فلا )

 امم قصلا وهو ىنملا وأ » *يلاولا ءاَقْبِإ و دملا كالعإ نم لوألا لامتحالا ركذ دعب لضافلا خيشلا لاقو

 « هنع حفصي مل تولا هكردأ دقو ةردقلا دنع وفعلا هّتييحتسا لب دملا ربقلاب تما هلبق

(FA gy FA»تاصرملا اهم ٌدارملاو كب كي يه يأ فوذحم ًادتبم ريخ « ملا ذي » هلوق ( بارعالا )  

 يتلا هللا يدايأ نم دي يع يأ « خلا ٿي » هلوقل ةتسن « ملا اهتاحفن يف » هلوقو قباسلا تيبلا يف ٌةروكذلا

 نرمل يلازمل ىتع اهتاحفن يف
 ابلقسأ يف رب رفلاو ةي وارا نم ءاملا يم ءالرملاو -20تاحفنااو 200 تاصرملا ( بيرغلا )

 هنم زا ابتک يه الو اهلعسو يف ل دالي رڪ ف األ الو تیت ءال نب ءاهيف ام غرفتسُي ثیح
 ىراحّصااو يراحّصلا لثم اتك تاش نو ماللا تحتف تاش نإ و ل ازملاو يلازماا عجلاو اهيف تشي

 هلوزتب هببستلا ىلع رطل عقو ةدش ىلا ٌةراشإ "”1هيئارع هاما تلسزأف » ثيدحلا يقو ئراذملاو يراذَعلاو

 تيكلا لاغو ةدازملا هاوفأ نم

 لا هار لح بكا امف بوتا هت
 ىنعم يف هکر ض نولوفي ال لف هل فرصُي ال لالا هيبساا ُريقتلا وهو كايرض عج ٠ اكرعلاو كئارضلاو

 تيكلا لاق ًاكيرض ناک ةكارض ( ك ) لجرلا كرضو ريرض یم يف كیرض اولاق اکہ رض
 “2 ونت وأ دجنت نيح كبيس اثم ءاكرشلل تنأ ثيم

 يتلا سوفنلا اهب ىف دوجلاو لدملا ةحئارب اهبارت حوفي يتلا رةيصخلا دالبلا ”تاصرع كل ( ىنملا)

 كت ىلإ ةرقتنم :رقتنم بحشلاو بسلا قغ اهتاحنن يف يتلا هللا معن ن + ةميظع ةممن يهو لظلاو روجلاب تكلم

 هللا يدايأ نم » باوصلا نوكي نأ نكي و تاصرعلا كلت تاحفن نم لا دفتست بحسلا نأ يني تاحفنا

 لضافلا خيشلا لاقو لمف راطمألا وأ بحسلا نع ”ةينغتسم تاصرعلا كلت تاحفن نأ ينمي «نزملا يلازع نعو

 « تع نزملا ىر اهتاحفن يف هللا يدايأ نم رشنلا ةطوسبم كي كلل ىنمملا وأ »
 ءاجوه يهو رستو شيطو "قمح هيف لاجرلا نم لي وطلا وهو جوحأ عج جوملا ( بيرغلا) « 4. »

 عج كناكرلاو - اجو ( س ) جوه دقو کت ريغب برا يف هسفنب يمر عاجش يأ « جوها نالف » هنمو

 حاحملا (2) حاسصلا (4) هل ةيابلا (*) گچ حرعلا (؟) چھپ حرسلا (0)
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 كمارلا اهيف هللاب تكحرشأ الو  اهيعس تروراه رم 57 ”ةّيمامإ )4(
 ( فلا)

 كئاللاو اهر ع يلصي ”ةمورأ جنم سودرِفْلا ىلإ ڈر )€(

 كف أ الو كوفأم يوا الق ”كيع باتكلا ينو ىلع ينا )٤۴(

 ”كيراوّشلا موجنلاو ليلو يسنعو يمئازع تيَلف دو کل يتاعد ٤0(

 5 2 كتاف لوابلا راكتأب يأ هتف لا رمت کتو )1(

 ةكايلت رصلا يب نم كاتس جل رجا ي نم هتقلع ولو (55)

 ( ب ) لا يب (ط) رعثلا يب (ب)  (اهريع ) اهسدق (ط) ( ىلا )

 لود جلود ( (ىنعلا) « كیکر ”رطمو كيكر ظفلو كيك مل لعد لاقي صْقنلاو فصلا وهو كرا نم هككر
 ىلع اوردقي مل مهنأ ينمي ٿب ومصو قدش نامز ال ةلوهسو نل نامز نامزاو سابع ون الني مق م حو قدص

 نع مايألا ةقامحي ىنك . داسفو برح نامز يف تود راب مق متأو نمأو حلص نامز يف مهتيعر ةسابس

 ٩ لیت حرش قبس دقو سابعا ون هب دارملاو دحل ”نيلت ال كلذب فورعم اهنأل ديدشتلا نع اهتلفغ

Cs»نيذلا ةكماربلا الو ةصقانلا هتسايس اهُحّضْنِي نوره اهيف نكي ةيماما لود حشود ( ىنملل)  

 هئارزو نم اوناكةكماربلاو نومألا وبا وهو ديشرلا نورهب فورعم اذه نورهو . رخ اذا هللا عم اوكرشأ

 سودرفلا نم يهو ضر ءارهزلا ةمطاف ىلإ مجرب مككصأ ( ىنملا ) 9 ةَموْرألا (بيرغلا) « » +٠
 لك أف ةنجلا نم حاسب لي ربج هاتآ مد داو ةداصنا هلع يلا نأ نم ثيدحلا يف ءاج ام لإ ةراشا اذه يقو

 © ءارهزلا ةمطاف اهنم "تتلف اهنم
 تكيتشا كلذكو تسبتااو تلخادنو تطلتخا ( ض ) ٌرومألا تكبش ( بيرغلا) « 44و م »

 يأ « ؟؟”موجنلا تكبتشا اذإ » ةولّصلا تيقاوم تيدح ينو « ضعب يف اَب يباصأ تكيس » لوقتو

 ميلا تلعترا يأ ( ىنا ) هيوقلا ةقانلا سنعلاو - اهنم رهظ امة و رثكك ضعبب اهضعب طلتخاو امیج ”ترهظ
 ىلإ موجنلا كابتشاي راشأ . يتدارا ىلع يشفاوتو يدعاس هايشألا هذهو ديدشلا ليللا مالظ يف مكيح ببب

 ليللا ةملظ ةدش

 رغلا ) « كلباوشلا موجنلاو » هلوق بمب رغلا ) « كياوشلا موجنلاو » هلوق ىع ف « ثريكتسم » هلوق ( بارعالا) « 4+ و » ٤٥
 مر ر 8م ا ف .٠ .٠

 يأ « هللا ةّيَْخ 'رمثتنما » لجرال لوقتو هضرعأ ًاضرم االف بحلا رعشأو هب هّيْشَع ارش ًانالف ُنالف رمش

 کچ ةياہلا (4)  ًاضيأ راونالا راج اومجارو ( مه ) (*) جت حرصلا (؟) چ حرصلا )١0(



 ںولالتلاو ةسالا ةديصقلا ملك

 ”كلاسملا لع ْتّدْس دقو عارم اهُحاَمرَو اهقايسأ تفتلا الو (590
 ع 1 2 کو (تلاز

 كارا ينج تحت ايانملا ناڪ مكصرتو ارباع اهيلع ُتْرَجَأ )٤۸(
 )®( 2 چ

 كرادتأا ُهدَش رزه ىّجنف يشت دق الإ اوُمقن امو (9)

 (حم ) اهتمرخو (م س سبا دك س جك) اهقرحخو (ب) (م س سي ) ًارئاع ( فلا )
 (اهريغ) ايل (قل) (ه) ( قل) ةطيمس (د)  (اهريع) اوهر (ط -م-يساد دكر (جو

 (ن) انسا بجو - همصخمب هللا قات ليق هنمو قمت اقوا ةلابملاب نشحولا قلتو -- كللق رميش جا
 كفرشو كمان انب » زاحلا نمو ناك ام ماتسلا كماتلاو مقنراو لاط ( ض س نإ ماسلا كو س همطق

 تيكا لاق « ماس كلابقاو كمان

 ج هلبق اف ناك ةفورعم ةا فورعلا كما يذلا ىلإ
 ةديدشلا لاعألا ةيكتر مّ ”ركشُم للا رامش هسفنل ع َضري مل ربك وذ کو ٌةوعد ىبلو ( ىنملا)

 ميك لقفل يأ ءارعشلا نم مقر انس مقل ةيمأ ينب لئابح يف َبشّتْنا واو هلبق ثحأ اهبكتري ل يلا

 ليفطلا نب رماع لوق هنمو لجلا عانسب اًييبشت « هموق مانس نالف » لاقي هفت هب ىنعو ارام مهثيفرو
 اتو ةورذ م وق لكي فو اكمات رغثلا ينب نم ًاءانس تنكو

 «؟ةمدفملا_مجاَر هيلي امو تيبلا اذه ةّصقلو ةيمأ يب ةّيمأب دارأو "لالا ىع انبه ليسأل

 وب متم مزال تد سنق اهودّلس يأ يه تَرَ حا لا موقلا عرش ( بيد غلا ) « :ملو والد

 عارش : عراشلا مه عمجو رسكلاب ارش وهف مهاب و ُبصْني يأ عرش ام لکو ورشو عر شو عراوش عا اش
 ىلإ ةبوسلم وهو لي وطلا | حامرلا نم نيشلا مصب يعارشلاو عايج ماج ينو باح بحاص يف ل لوقت اك اضيأ

 0*2كيارألاو - هعطقو هل كرت يآ هتلَحو مكناس عضولا زاجأو -- حامرلاو ةتسألا لمعي ناك ع ارش هما لجو

 يليبسا ارباع مهيلع * تررء قرطاا “يلع تس دقو ٌةدّدسملا مهحامرو درجا مهقويس تقتاا امو ( ىتعلا )

 هيلع مجطضأ ينج تحت “برس يل ناك أما بار باقا ”ننطمانأو ياردا نم نيطنا ينا مهثكر و
 حامرلاو فويسلاب ىتوضراعو يقرط “يلع اودس ولو تولا نم فلاخ ريع أو مب توج يأ ىنملا لصاحو

 هباعو هيلع هرکت أ يأ اذك هنم مقلو ٍةيفاع يأ تمم هنم مقتتاو ( ض ) هنم مق (بيرغلا) « ۹ »

 « ديما زيزسلا هّللاب اونمؤي نأ الإ مهنم اومقت امو » زيزملا ليرنتلا ينو اف ءوسل قعاركلا دشا ههرگو
 (ض - ن) دملا ىلع شو - ًاهوركم انكر الو بذ كدنع انل سیلو حمو انيف نمط ام يأ انم مَ امو

 ( oنالا )١( ليفط نب رباع  2 itلسلا ) ةمدغملا (*) 5ث ح رفلا الثانى  )١( و ب س (
 )( هي نآرفلا (1) چ حرسلا



 كباش وهو انقلا ب تلج الو هيم وايلا رك تفرع امو (00)

 لنا وهو ادع نالْوُق نكلو  هّللابش فام المت اودرج الو (ه١)

 ُكلراوتلا هامإلا اهيف مهلكلو هيم ورد برح يف مذ لو (ه0

 كلا ركل نم وجد لطأو خوام َلجْخُأ حاذلل اوُرَسَح اذإ )٠۴(
 (اعريع ) هتانش ( ح س نل) ( بلا )

 را 7 . n ا 5-2
 رادتلاو س هسفنب ىدعتي الو « لالش رتغلا ىلع بن ُبنذلا شو ةقداص ةد مهيلع اود » لاقي هيلع لمح
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 “دق مجار ( ىنمملا ) مَكَوأ مرآ ىح يأ اوقحالت ”موقلا َكلرادتو عب اتل

 لاقي هنمو ناك وهف لاتقل داع مث نالرجلل رف ( ن ) سراغلا رک (بيرغلا) « او۰ ۵
 عاش ياش ۾ 30 . گس

 ىرخأ دمب ةر ا دوع يأ راهتلاو ليلا ركه نمو ْدوَملاو عوجرلا لصألا يف ”ركلآو « رفلاو ركل حلصي داوجلا د
 بص ةف ىلإ م تان » ثيدحلا يفو . بر * ألا كنآلاو لاو س ىدستي الو ىدمتي لعتلاو

 ةريصي ةالوشلا نأ ىتح برملا نونفب ةّيمأ يتب ةقرعم هلق فصي ( ىنملا ) « ؟””ةميقلا موي هينذأ يف تنل هلا

 هنواسستسي فلك نوفرعي ال مهنأل ہمت ذالوغلا لمي ال ينمي كش آ مهيديأ يف

 اك ورعو اكارعو اك رع ( ن ) ةأرملا تكر عو صيخلا وهو كارملا نم كراومْلا ( بيرغلا) « ه+ »
 ءانللا تلاق ةيراجلا كرعلاب ينايحللا صخو تضاح "كل رم يهو تكرعأو كراع يهو

 د اراهطأ دعب + اصيح كراوشلا لسع مكلظأ راع اولسفتا وأ مون ال

 اذه ومنو تضاح دق ينلا ءامالك أل كلذف ءامدلاب برح يف ةّيمأ ينب ٌعورد تخطاب ْنِإَو ( ىلا )

 رعاشلا لوق

 ع

 “> كراوملا ءاسّقلا ةابشأ برحلا فو 2 ةطلغو ءانج رابعا لسا يآ

 4 ًاروجسم ارح تضخ يي اک اروجيد كيلا تضخ » هنمو مالظلا ٌروجعَدلا (بيرغلا) « هم د

 ( ىلا ) ةمظظم يأ جوجيدو روجيد ةليل اولاقو ناتدئاز هيف ءايااو واولاو فذملا ىلع رجايدو ريجايد مجلو

 ثيحب اديدش ًامالظإ مههوجو يف "رثكلا لظأو ملام ن رم ىري اع لَجَللا هكردأ حيداما هشم اودهش اذإ

 نيحداملا حدم نوقحتسي ال نورفاك مهن ١ يأ يذلا ىلإ ًاليبس حداملا يدتبي ال

 )١( (جاو باس 6 ىتاثلا لسفلا ) ةمدقلا  oءاسحلا (4) بلع ةيابثلا (*) ع جرصلا 9١۷

 ريع ةدام ) ناسالا (ه) (



 نويالثلاو ةمياسلا ةديصقلا مام

 5 س لا

a 

 ةكلابلا نوح فويس ابلغ ميتا لآ نع بيرغتلا كل يِدّبْتَس (ه٤)

 كلاوص هلمدللاو ”ميمر ردي  اھُخویشو جبتك ولت لل

 (اهريعر ال(م س رك س ط قا ) ( ب ) (؟) تس ( اهريعز يدوتس ( یل ) (فلأر

 (ج س دک س ب) ولت هللا ءآ (س س غ س وكس ىف ) (د) (ط س جلاس ےک س ی كلا ( ح )
 ( طر هلل ( ن حم ) شا بأ ( ےک ) وكشا هللا ىلإ

 يدنع ( ىنملا )كلالملا وهو شالت عمج هتللابلاو --0ةلبظلاو - ”بيرثتلا (بيرغلا) « ۵ ٠
 كل ريظنتس يأ خسنلا ن ن٠ اهريغ تاياور نم ىقعم م وأ « بب تلا كل يديثس » يهو ( قل ) يا اور نأ
 نم ةّدمأ ينب ىلع كباتع لمحتس كلما فويسلا نأ ينمي هرهظأ اذإ ءيشثلا یبا ت ةيباتملاو مولا

 مهام لق مغ طقف مهتسلأب مهلض ىلع يأ يب ارم دا لبق ” مشاه يب نأ كلذو آرهاظ مداه ينب ةمج

 مشاه ينب ةهج نم مهيلع كباتع هرظيف حفويسلاب مكنت مهنمأ لا كنّكَم دنق تنأ اأو الج اروھظ
 اهانعم لك نع رع « يدهتس وأ يدْبُدس » هلوق نوكي نأ نكميو . رحأ ىلع اخي ال تيحب الج اروهلغ

 نآلا باتعال » اذه وهف تيبلا اذه حرش يف لصافلا خيشلا لاق يذلا اأو لجو ٌمصوأ كلذو كل ُمكَمَمَس

 خسف يفو اميلا باتملا مكتع لمحت ىتلا يه كاللا نهوشح يتلا فويساف اهنيب و كتيب بابسألا تمطقنا اذإ
 سارف وأ لاق ا لئاسرلا يأ « كالا »

 باتم مف بنذ نڪي مل نإو باع منف بح نكسب 1 اذإ

 نع سانا مول فراس ةككبلا كويس يأ يئس باول نوكي نأ نکی و لوفأ . لّمأتَف خيشلا لوق ىهتتإ
 اذه فرس ”هكلبلا كقويسف ةيمأ يب نم اقتالا مهكر ىلع مشاه يب نوددلي اونا سالا نأل _ مشاه ينب

 لعأ لاو مهنع ملا

«oo»و 2 ميدو يهو ماظيلا يحي » نم ىلاعت هأوق هنمو ماظيلا نم يايا ممل 1 ( بيرغلا )  

 نال « يمر يهو » ىلاعت "هللا لاق اهِإ » يرهوجلا لاقو م را كلذكو ب ا ًاميمرو اًمَرو همر ( ض) ر

 ( ىنملل ) **”كلْئاوصلاَو - قيدصو ودعو لوسر لثم 50 ال گل اسهف ىوتسا دق رو لب
 اسر ةيماونب رقت فيك ملا ٌلصاحو ٌلئاسرلا يتكلاب ٌدارملاو لوألا عارصملا ردص يف ُفاتخم خيسنلا

 ذاتخأ يأ نآلا ىلا فی مل مءامد ناک ردي اولن دق مهخويشو اهيف ام بسحب نواست فيك وأ رسم

 هثريدقت » ُلضافلا ٌمتيشلا لاقو ركنأ اذإ فأي نأ ن نم « هللا بأ » ( نحت ) ةخسن يفو يق ةيردبا مرودص

 « اهرودص يف ةب ردبلا اهداقحاو ءامدلاب ”ةخطام مامر ر ردبب اهدابآو اهولسارتو رکیتک ولت نأ هللا ىبأ

 اب حرسصلا (4) چ نآرقلا () ج حرسلا 20 بي ےرفلا )ا



 o نوئالثلاو ةمباسلا ةديصفلا

 كراوقلا هاسنلا َبْيَقلا ل اک کی رش ويلا , مرشح م (هد)

 كلاما اهيلا الل ْتَرَرَخ ناو اهشرع 8 3 ناعالا چا دقو (۵۷)

۴ 

 ”كلاد يهو همك 3 ةّدعو هللا لأ دق مشاه يب (08)

 كرام اهانق يف اعارش ئات نيستا تاراش تدانو (ه9)

 « عوظمل » يف بّطاخخا رييض ىرم لاخلا عضوم يف « مكيف ةّوبنلاو » هلوق ( بارعإلا ) « ه5 »

 ليقو . ًةَماع ةضغبلا يهو رسكلاب كارما نم اهجوزإ ل ةضبلا ٌةأرعالا يهو كراف مق حح كراوفلا ( بيرغلا )

 اورظني نأ َنوهركي ( ىنملا ) ءاه ريغب كلراق ةأرماو هنگ رفو اھکر ف لاقي ٠ الو نیوز نيب ةطغبا

 بيَشلا ناك اذإ اذه . مہیش ىلا نرظنی نأ نهجاوزأل تاضقبلا هاسنلا ه کت اک نا تی لمآ متركت کیلا

 «“ ايش َناَدلولا لج ًاموب » ىلاعت هلوق يف ءاج اک بیت عج وهف رسكلأب ناک اذإ امو نیشلا حتتنب
 يف ةخاايم كراوفلاب ءاسنلا هفصو يفو . بْيَشلا نهجاوزأ ىلا نرظني نأ ٌكراوفلا ءاسنلا هركت اك ى تملا 58

 ىلا كراوغلا -اسنلا رظن اّمأو يشأ نوكي نأ الضف ۽ لاح لک ف هک امج وزا ةضغبلا ةأرلا نأل هته رك

 ًالبإ فصي ةمرلا يذ لوقك طاشنااو ةترسملا ىلع لديف نهجاوزأ ريغ

 ©"”كراوغلا ءاسنلا راصبأ لاتمأب  هتبمر 3 رشا نع لبألا اذإ

 لوقي جاوزألا ىلع ففرطلا تارصاقب َنْسَلو لارا ىلا نحمطي ننال كراوقلا ءاسنلاب اههبش البإ فص

 هسا ىلع ةوقلاو طادتلا نم نهر راصب أب هّتمهر رش ن نه فردأ الكف اهلل ترش دقو حلم لبالا هذبف

«oy»هلومتمو « جم » هلوقل لعافلا ىلع مفرلا عد“ ف » جلا ل 2 أد هلوق ( بارعالا )  

 مع باحذب نايالا لأ رس دقو ( ىنملا) -“رّرخو _ امشرع “لث ( بيرغلا ) « نایالا »

 كلابلا يف مهعوقوو مهتلود لاوزو

 لاد يف ءاّسلا دك نع تلازو تام اذإ ( ن ) مشا كاد ني كلامو (بيرغلا) «هدد
 اهب ورغ ىلا هاوي نم س.شلا كولُدو « ریا يسع غ ىلا س للا كولدل ةواّصلا ا » زيزعلا لي زاتلا يفو

 ةراشا هيفو مكتع اهباهذ دمب ةمامإلا كيلا در يأ اهاوَد دمب قمامإلا سش كبف طا ( ىنملا ) يَ هلصأو

 ثيدملا يف ءاج ام ىلإ

 ىم هنمو لاطو دعما اذإ اطعم ( س ) *يشلا َيِلَم نم هدم ةَيِطْمَت ءيثلا ىطَم ( بيرغلا) « ه۹ »

 ج نآرفلا 0) 2 حملا () چ حرفلا (<) ناسا (0) چ نارا 0)
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 ”كتاوبلا تافحررألاو انقلا رودص هنودو ءايسوألا ”يصو مات (10)
 لد

 كلزايتلا هنع ماما شارقب توه ا أك نوؤشلل نيم برضو )1۷(

 ( جک س بس قل) ريص ( سلا )

 تاراث اي » ةتدانو ( تلا ) "عراش عج عارشلاو - يشل يف هيدي دمو رتخبتو دلت يأ جلا ىلعتو راها

 ٌةلرامملا يطمن يأ . اهانت نم « اهانق يف » هلوقي دارأ . ٌةدَدَسُم اهانق بووحلا راع مت بناتك« نيسحلا

 لهأ اي يأ « نالف تارأث اي » صاصقلا بلاط ”لوقي . « يمت » ؛لومفم « ًاعارشو » اهانق نم ًاعارش

 ناّسح لاق نالف َدلَتك اي رخآلا هانممو هماقم هيلا فاضلا َماقأو ”فاضللا فذخ همدب نويلاطلا اهمأ ايو متارأث

 © اع تارأث اي ريكصأ هلا مححرايد يف اکیشو نست

 ةلتقلا ىدان دق نوک يناثلا ىلعو وذخأو هلاقيتسا ىلع هونيعيل رأثلا يبلاط یان دق نوكي ل ]وألا ىنمملا لف

 . صاصقلا رأثلاو سانلل ىفشأو مهيف کن أ نوکیف مہ واق عدصیل مهياع رمألا ام ًاعيظنتو امي رقتو م امي رعت

 نم ىّ هلوق نوكي نأ نکی و افيطل ىتمم دینی الف ةلمبملا نيسلاب « ًاعارس » يهو خسنلا ضب ةياور امأو

 كراعلا امر دمت هانعم نوكي و اهانت يف ًاعارش ةلراملا ىلَست يأ فينخنتل نيثاتل ىدحا فذحب يتلا

 « ىم » هلوقل ازييمت اذه ىلع « ًاعارش » نركب و اهانق نم ٌةَدَّدسْلل

 نوؤشلا ( بي رغاا ) ماهفتسإلا فرح ريدقتب ةيماهفتسا ةلج « حلا موت » هلوق ( بارعالا) «ةكودع»

 اضع سأرلا ُشارقو ضم قوف اهضمب نوؤش ةمب رأ يهو ملا ءىبجي اهنمو سأرلا لئابق ٌلصاوم يه
 هب رض » لاقي شارفلا يهف قاقر ماظع هنم تراطف برص رقع * 1ك ليقو“ ةشارف اهتدحاو فخقلا يلت قاقر

 ينا لاق « ماما شارف هنم ریطپ برص » هنع هللا يضر يلع ثيدح يفو « هسأر شارف اطا

 «3ِديْشلا رخاستم يف ةحيرو مهءاه شارف يف ةققاوم

 ناسحو زجاترلا لاق روفصعلا هل ليق ام هيبشنلا ىلع غامدلا سأرلا م خرو عاما خارفر ةوحنو

 ©0.روفصع وأ سأرلا حرف ّمأ نع هريرس نع ماها لي ارض

 ©2مالا حارف نع مجالا هيف انقويس رع كرم لک ف

 ةمرلا يذ لوق هنمو ءاحصفلا هب تملكت دقو برعم يسراف ريصقلا حرا وهو لري عج لزاينلاو -
 ©3كزاينلا رودص هک دخولا نم هلاک ا ال بش نم الأ

 ةيمأ ونب دصقي لع يأ < ردا ءايصوألا يسب ارا ةيسأ يب لإ ج « دوت » يف يملا ( ىنملا )

O)س ¥ ےرعلا  sS r+( رفصع ةدأم ىف ) ناسالا (ء) 1١١4 ينتملا (4)  

 نالا (۷) و« ناح ()



 o1 نوثالثلاو ةعباسلا ةديصفلا

 (اقلا و

 كار ر هرطيتلاو او ىرأ ينناف نوك ولا كلت Ef سف ت0

 كِشاَوُم ماع نأ ةايح انك اهيعسب نشيرق یری نأ نادقل 06
 (س دكة روكا( -- جک تا روما (فلا )

 تمقو ٌكلزاينلا ن اك س وۋرلا نوؤش نيب قري برضو ةيضاملا فويسااو انقلا رودص هتودو ررضلا ةداراب علا
 «نوؤشلل ةيبم» خسنلا ضعب يفو كلذ ىلع نوردقي ال ةيمأ ونب يأ اهنع ةقيقرلا اهتاظع تراطأف سوؤرلا ىلع

 « نيبم برض » يهو ىلوألا ةياورلا نكلو « “ار ارب امر رنک و » یلامت هلوق هنمو هكله اذإ راب نم

 ٠ يرتحبلا لوق اهدي وي
 .WO * 0 2 ا و
 نوؤشلاو رعاوسلل نيم برضب اضعه مهضع لتقي

 موسادو اهرفاوحي ىلتقلا ليلا تساد » لاقي رج ر هتطو ( ن) ءيثل كلا ساد ( بيرشلا) « 5+ »

 ممرايد للختو مہاتق اذإ مهّسادو مهّساحو مج ليلا يف ن الف ين دملا لر لايو « دیصلا سود

 ريطلا ىوأم كولا يممصألا لاقو رادج وأ لبج يف راطلا شع وهو نك مج نوکو او س مف ثاعو

 دنع فورعما وهو ةقلطا يف لا “ بشي ؛ عقبأ أ اط مَ لاو شع يف ناك ام ءارلاب رک او رش ع ريغ يف

 مهّظعي صحو حرفلا اهنم جرخي ام دعب ةّضيبلا يهو وكي رت عمج كلارتلاو ھر ةدحاولا حسوشلاب ةماعلا

 يشعألا لوق هنءو اهيف ام اهواخ دمب القلاب اهكرتت يتلا ماعنلا ضي هب

 ئارت ماعلا ضليت اهب قلو  اهطنمو نيملا جرت رفق ءامهيو
 ۾« “ساناا ةيقبو داسال ام ف السلا هلع ر “يلع ثريدح هنمو کب رت وهف كورتم هيش “لکو

 مهرايد برخ لب طقف میک َضرت ال حودملل لوقي اهْضْيِيِب مهتاسأو مدالوأو حوشلاب ميس ( ىنملا)

 ناك ادحأ مهنم تبتبأ نإ كمأل دخ مهماحأ نم وأ مهن نه قس ال ىتح مہتفأش لصأتسا يأ مّهزانمو
 اراد ني رفاكلا نم ضرألا ىلع ردن آل رر » مالسلا هلع جون لوفك اذهو نامزلا نم يتأي اهف اودع كل

 رذغلاب ًاقوصوم نوک مترا ميهيبشت ةجوو « راتگ رسا لإ اودي الو كاب اوم مَ نإ ك

 نم اوناكول » لاقف ةضفارلا رك ذو يبعشا يبعشلا ثيدح يفو َنَمْنَأ اذإ ء ءاقسلا مخر موق هنمو رقاب ليقو . قواو

 ىشعألا لاقو « “ >0 س اوناکآ ريطلا

 “سلا ئراطلا فك هلم حمب ربوطم ىلع ظاق اخر ا

 ف ل تو یار ت یا لس دم یا نی شک (بيرغلا) هع »
 “سا نآلاو كننيَح دع َناح يأ كن ناو كيا ناو . مل نيت ۾ يآ « رن ينل نا ملأ » یلامت
 كشاولاو - هيف تنأ يذلا تقوال

 إل نآرفلا (0) جج ةيابلا (4) ٠> ىمعألا (م) ٠٠١ يرتحبلا )١( 4 نآرفلا ١
 سر + حرصلا () چ ںآرفلا (۸) ا٤۸ ىمعألا (۷) ناشا (>)



  oYةضاسلا ةديصقلا والثلانوة 

 7 52 ه2 0

 كراوألا ُضاَخَلا تيللا نع وبنت ينج تينت كلا ءارعش ىذأ (8)
 1 علا )

 ”كفاوالا تابذاكلا نونظلا كاتو اهؤاطب يقبس ِنادْيَم ىلا حس (ةه)
e.سه س «## - © ےس  

 كئارملا نيک نأ “معز يلإو اهدولُج ترسَصقاف ماج ينتأر 0)
 اط س سیا س ےک س بار تحت ( فلا )

 سابع نب لضفلا لوقك هبسح يف نمطو هصقنتو هّمذ هتلثأ ينو هلأ تحن ( بيرغلا ) « ه4 »

 ۹نو ریست متتك اک ديور اوُرْيِس انتلثأ تح نرع انمع يتب اب

 لاق ثيح ضريلا حرش يف سوماقلا بحاص هدروأ م ض'رملا ىنممم انبه بنا لاو --- ُضارعلا ًلئالاو

 جدلا ”عضوم وأ هثرعأ همر نمو هّقلسو هسقن يف ناك اوس صقتني نأ هنوصي يذلا ل لج لا بت اج ضا رعلا»

 فات ( ن ) هلع هررصَي انو ~~ 4# ٌدادجألاو هابآلا هب داري دقو فرشو يسح نم هب رختفي ام وأ هنم مذلاو

 لبقو قوتلا نم ُلواوَللا ضاَسملاو - ضن مو اهنع راو "لك" ةبيرضلا نع فيسلا ابتو . بان وهف دعابتو , وچ . 2 ّ

 ريغ نم ةقان لالا نال لاقي! ا ابظنل ريغ نم ةقلح ةدحاولا رشا ةرشع اهلج نم اهيلع ىتأ يتلا ٌراشعلا

 ضاخْلا ىلا ريصت اهمأب ًةلؤافت ًاضاخع لماولا تيم ااو ضئاخم عجلاو « ضاخلا هلبا يف ترثك » لاقي اهظفل

 اًهءاِحَأك » زيزملا ليزغتلا يفو ضخام يحف قلطلا اهبَض لماح ثلكو موللا وهو ةدالولا ْمْجَو ضاخْلاو

 مضوي هدي ز تجرختسا اذإ « ملا ےک » لوقت كلي رحتلا ضخ او « خلا ذج ىلإ ْضاَخَلَ

 ناويلا نأل ضاخلاب ءاج ( ىنمملا ) َكلاوألا ىعرت يتلا قاتلا يهو رك رأ عج ةلراوألاو س هكي رجتو هيف دلا

 يرعملا لوق اذه وحلو ًالماح ناك اذإ فعضأ نوكي

 يارتا قالا تنأو ًاهافس  هباغ كليك وأ رمثلا لغ روان

 ا اتم باعك زیزماالی زانا يفو ةَريِرمَشُق هنذخأ لاقي دمترا هُدْلِج ”رعشقا (بيرفلا) « وا
 يف ةكيرعااو ةعيبطاا يهو رتكي رع مع كلئارملاو 3 « ر نوشي نيذلا دواج هنم عشقت ين اتم

 تجرأ اهنأل هاها اهب طل او د در ابنأل ةلومتم ىت ايف يهو هتف مانسلا ليقو مانسا يب لمألا

 اذإ کب رع تنالو داعم املس ناك اذإ « ةكيرملا نيل نالف » لاقي ةحيبذلاو ةحيطنلاك ءامسألا جر

 يهو هب دح يف نوعطقي و عانتماو اغ ريف ناك اذإ ريعبلا ىلا نودمءي اوناكر يعبلا يف هلصأو هثوخن ترسكتأ

 تنال دق لاقيف هنم بوکرآا ناک أ أوتو ليو ريعبلا نكس اهيف حق اذاف اهيلع بوكا سمي ”ةعفترم

 هدض ةكيرملا ديدشو « انكي رع تنال اذإ اولا نم » لطخألا لوق هنمو هلكيرع

 چچ نآرفلا (4) يلج يرسملا () چچ نآرقلا (©) ۱٠۰ ةساحلا )١(



 of نوثالتثلاو ةمياسلا ةديصقلا

 مايل

 ”كحاض كّدعو نإ دينو يحس  كّدوُجَو اهيفاوق غيت 00

 كلامّسلا يهو لابلا يَ ياف ةة جيدانملاو یدک او یدو (۸)
5 

 راف ةّيدلل ةرضو وط ةحرمشلا يف موقلا ليبس يل تنبأ (19)
 كعاوملا ثايوآللا لاجرلا فك أ اهنودو يئاجر ايندلا تداتقا امو (۷۰)

 (س) مئارقلا ( حاس سادس )عادلا ( ن)  (ط س جك) جفت ( سا - جلا ب ) حقت ( فلا )
 (مع ) كرم ( ج 2

 هلق فصي . عضو“ ريغ يف ترم اك دئاصقلا يفاوقلاب دارملا ( ىنعملا ) “"ناتزإلا ( بيررغلا ) ه>07»
 مريصقت نع حودملا ”ومعو رعشلاب مهفرعم

AMADنماوهو هنع هدر ءيشلا نع لكلا یدک او یوذجلا هاطعأ لف ىدْجأ ( بي رغاا )  

 يفاطلا رباج لاق رقتفا للجرلا كلمصتو ريقفلا وهو ُكوُلْمُص عمج كيلامصلاو كلامصلاو -ةبدكلا

 “لوم ام اذا اكلم هك لو یک اذا اموی ری مل ىتفلا ناک
 رمألا اذه نع كلو « بذّكلآ نع ةحودنل ضيراعملا يف نا » لاقي ةعسلا يهو ةحودنم عمج جيدانملاو

 يرتحبلا لاق اسو ةعس يأ ”ةؤحودنمو حدتنم

 2 یادم ناحهاشلا و م "م لعألو يحداتَم ناجهاشلا ورع تحت

 كل لكب ىَضاوَف اهنا » ةب ۇر لوق هنمو ضرألا نم عاام وهور حتا نم وأم وهو
 طي مم لق نأ ديرب رعاشلا نأ يناثلا غارصملا هبوب يذلا ىنملاو لوألا عرارصملا ردص يف فلتخت حسا

 5 انكم ٍرسألا نوك عمو ةعساو ةريثك لاؤسلا بهاذم وأ ىلقلا لوصح بهاذمو اهنم ورحم انأو لاومألا
 ءارقتلا مو بلفلا ين انأو ينارأ

 ةانثملا ءاتلاب « كرات » لضافلا خيشلا ةنمسن يف ( ىنمملا) ؟ةلرانلاو -حومطلا ( بيرغلا) «دح»
 هيد كَمَمو - هايإ هدَحَج هقحب ىلولو هلطت ايل (ض) هتيَدب و هتي االف فول ( بيرغلا) «*.»

 يأ دحاو يع داغقاو داق ( ىنمملا ) ٌةاَوَل هكَعاَمو اكتم هيد هّكّضمو كعضو كَم وهف هب هلطم هنيدي و

 َكَتْحَدَم يأ . اهيو ينيب لوحن يتلا ءالخبلا لاجرلا ےک اهنودو اهيف عمطأ فيكو ايندلا يف ٌممطأ ال

 حضاو وه اک ريغ حدمأ ال يلا ىنمملا لصاحو اهب رفظيال ورحم اهيلاط يتلا ايندلا بلطل ال طقف ةرخآلا بلطل

 الا مهيديأ يريغ ءارمشلا دم ولو ايندلا ىلا يدي دمأ ال ينأ ىنملاوأ . ينآلا هلوقب

 ٠ء۹١ يرتمبلا (ه) 15ه ةساجخلا هر ج حرسلا ) ا حرشلا (0) چ حرملا 0(

 چ حرفلا (ال) دع حرسلا (5)



oriنولالثلأو ةعباسلا ةديصقلا  

 كلام ةضيرملا ضرألل إو ةفيلخ ريغ ُليمأت ينّرَس امو )۷١(
 ككاف ارقلا ٌروبضَلل يناف مِنَ لقا كنم يِدْيرَو لتقف (۷۲)

 7 ملا

 كال رعدلا مق نم ييدأ كوب يرجح ءلي جاتلا يحاقلا َدْسَبَأ (۷۴)

 لاح نيا نيب يناف ًايختف ىلا كدي ينو ثاتقإو لوح (/5)
 ر م

 ُكِواوَس ياب نع ةَيَذَشُم بلاول لإ يرشش ام يال )۷٥(
 (ط س مك س نر عاملا ( فلا )

 تك او هلو زالتو دعم ةرابش لزا وش نرالا يلا جار رومضملا ب رغلا) ۷و ۷اد

 لوقت هازجألا حقك وهو ر ربصلا نم كلذ لكو ةدئاز "لاو هنم ةمرابضو مرابص دساو ربظلا رّيضم لجو ل

 هاورق ةروبض ٠» » رجالا ل ر لبو كذب ريفا حتنا ارقااو - هدّضن اذا َْحَّصلا نالف ريض

 ناينبلا كځالتو ضب يف هّضمب لادا خلحالتلاو س اهلا 9 ربظلا ةديدشال لاقب و » نف باج“ ره

 اهب لخد يأ الوم هع رافق كولو هب هقزلأو هتاثنا دش اذا ( ف ) يشل كلاب ءيشلا تحل نم همهالت

 احلا ًاقالطا ّقنعلا انبه هب دارأو دي رولا ل اح هل لاقي قنماا يف ' قرع ل إصألا يف دير ولا ( ىلا ) صعب يف

 ٍراَقْملا العلا ريظلا يوق يناف _ يظملا كناسحإ لقي يقع لمح لوق ديرولا عضوم سا ل حلا ىلع

 هب "يلع "ناف هباع كل رک اتو كءاطمل وحتسم يلا يأ

  ( «(VEYبيرلا ) « يحاقلا » هلوق وهو ردصمأل لومفم هنا ىلع بوصخم « جلتلا » هلوقا ( بارعالا (

 ”ميدألاو  هضعو هضم اذا ماحللا سرقلا كال ن٠ مهيف مَ يأ سانا ضارغأ كولي وهو - جاج

 ید اورو يدا اوق رف » يري رملا لوق هنمو « يهدأ افرع » لاقي للا یتمج قمع ةرشباا ٌمَدألاو «

 كءاقا دعب يش يرضي الف كتبها يأ كجان ةي ؤرب ىنيع تألم ام دعب يض'رع هر تن وسلا

 ىلتلا لأسي ( ىنمملا ) "راتقإلا ( بي رغلا ) ًايْحَم ينْحَأَف هريدقت « ًايحف » هلوق ( بارعالا) «vع»

 رك لا ةهابنو
 باذشو ( ض - ن ) هبذشک ودب تح ناصغألا نم هياع ام قلَأ رّجشا بذ (بيرغلا) «۷ە»

 همر اک دو اک الس ( س) هب كدسو - هنع بش دقق هيش نع يأ ءيت لک كلذكو ةرشق ءاحللا
 (ىنلا) «“ينايع يق هصْخش تلمجو ياكم ُتْكدسَف » يري رلا لوق هنمو هب س وبف هقراق ملو
 لير يأ دولا رقي اک ينرشقت ڈادش بئاصم ينبت وجو وأ بس يل هانعم « حلا ام ةي » هلوق

 م*+ يريرملا (4) جج حرصلا (م) , ٠٠٠١ يريرخلا )١( جج حرصلا )١(



 هوغو نونالثلاو ةمباسلا ةديسقلا

 ع - 0 ساس سلا ها شامل د

 كاوه لع وؤاد لائزيل ةر اق تره اک نف ۷۷
 كرام ينإف ينذر الطف اشا ناَوَملا ةينرللا اهل يدل (۷۷)

 س

 كراب وهو ضان دوق 'يأو مَحفُم وهو قطان ناسل 'يأو (۷۸)
 ( لضاملا خيعلا ةخسل ) ضيرق ( ب ) (ط س دک س بر نلامق ( فلا ١

 5 . 3-5 و س +. س ol ےب
 يأ ”رفسلا اهارت و رّيسلاب ةقانلا تيرب لوقت اك راجع « ةَبْدَسُم » هلوقو یتع لوزت الو ينو وأ ياوق تع

 »رتا يوفلا دوم يرتيت اانا تشدح بوطخ نرم

 بالکن ورث ينب دحأ قلا نب ديزي لوق نم « ام تیل, » هلوقو
 ؟90امامعطلا نوح ام قي مت ينب كيل غلب الأ

 مهضمب لوقك « ام » فذحي دقو قرامأ وأ قمالع يب ي

 ام اکیاتس ىلع ن اتش لیلا نرمي قي

 کوو انا اذإ يز قرت يا ةي رهمسلا حسامرلا نعط بئاوثلا كلت يتنمطت (ىنملا) « » ۷٠

 ”ةكحم عرد يل ناک ولو اهنعط ةّدش ىلع ربص ريص أ نأ ردقأ ال يأ مالسلا هيلع يتلا دؤاد ةمنص نم مكمل يعزو

 دؤاد عردكر بصلا نم

 مل الا لعافلا مسا ةغيص ىلع كاتو س “7 ناوتلا ( بيرغلا ) « ۷ »

 براغ ينأ يأ 'رحدلا هدمقأ اذإ موقي دعاق وأو او نامزلا ُهَمَكَسأ اذإ قين ناسل أو (ىعلا) « ۷۸ »

 ةخسن يفو ٠ رعش لوق ىلع رق ت افلا نم يناهز نم يني ام ىلع يدان ل ڻٳ يني . كنوع *رصتناف

 « ضي رق يأو » ىوريو لضافلا رخيشلا

 مچ حرسملا )٤( وقم دریا (۳) 0 هو دربم ا لا تالا 07



 نونالثلاو ةنماثلا ةديصقلا

 + نوثالثلاو ةنماثلا ةديصقلا اع

 يلع نب رفعج نب "يحارب حدي لاقو

 كنم هباشم ايه انيأرف كلت كينانَم ىلع انزع دق(١)
 5 5 8 0 فلا ۳ ر چ 25

 ِكنَع لست رف اميارجاب © ارشأ لؤلوأتا ىلا اَقتَسَراَم (؟)
)2 

 كنك مل نإ كئيبشأ دقف ةبزي كري ىلا عر ال (؟)

 يفو هلثام ءيشاا هيشلا هبشأو نواح نك سايق ريغ ىلع هبش عج باشا (بيرغلا) « ۲و٣ »

 نع تنلخت اذإ باودلا نم اهريغو ةيبظلا تلذخ نم لذاخ عج لذاومللاو -- «"رظ اف هابأ هبشأ نم » لثلا

 تكر اذإ اصيأ ةيبظلا تاذخو لوذخو لذاخ يعف قحلت لف عيطقلا نع تفلخت ليقو تدرفناو اهبحاوص

 هفرط لوق هنمو اهعم ىعرت ءابظلا نم عيطق يف اهحاوص عم تبهذو اهدالوأ

 ©0يدترتو ريربلا فارطأ لوانت ةليمخب ابربر ىعارت لوذخ

 شحولا قب اهيف انيأرف اهب ةلزان تنك يتلا لزانملا تلقب انررم دق ( ىنعملا ) "؟”غارجألاو - بارشألاو
 اهنمس يف ٌةأرَكأ اهب هد ٌةآهماو اهلامرب اهنم ما اَنْئَلَباق ولو كلنع انسفنأ تباط امو كاني ام نككو كاش

 اهتيشمو اهنيع نسحو اهامجو
 كمك الو فخم ال يأ «غّرم ال» مفوقو هلامج وأ هترثكب هعزفأ ةعّوَر (ن) هعار ( بيرغلا ) « »

 شاخ وأ لاق ةقوخ
 21م ةوجولا ثيركتأو ةتلقف ٠ حال دليوخ اي اولاقو ينفر

 يهو اهفّرخي نأ دايّصلل وأ يل ىغبني ال ( ىنملا ) تيبلا اذه ىتمم يف سيق نونجم لوقكي عارت ال ثنأللو
 يف عقو دقو ىنعلا اذه يف سيق نونجنو . كلاب نكت مل ناو هوجولا ضمب يف كشت اهنأل كرادب ىطرت
 لاقو اهقلطاف ةيبظ هکر

 قيدصل ةّيشحو نم مولا كل يتإف يعزرش ال ليك هش اأ

 قورو اد ةباحس كيلع ةضورب يلازتال لليل هبشايو

 قيلط تيبح ام ىليلل تنال  اهقاثو رم اهتقلطأ دقو لوقأ

 يقر كنم قالا رظَع نأ ىوس  اهديج كديجو اهانْيَع كاني

 نالا (5) نالا (0) بلع حرصلا (4) باع جرسصلا (ج) 4١ تاقلملا (؟) بكي دئارفلا )١(



 ¥¥eo نوئالثلاو ةنماثلا ةديسقلا

 بو رايدلا لع يأ موا يجاعَم تبار دقف ميغ ي يدين (4)

 يصتڪ ور كتو ينليك مجرم نيحب(ه)
 دمك ءامّدلا كِفْنَت ال مث يكسك عومالا بكست ديتاف (5)

 كلم ةلالخج اال م ريع نب رفج ناک ىزا ال (۷)

 كنم وتلا ىلع ماقم يف يجو هنم ةبولقلا ىدافتت (۸)
 a ت 2د اا 7 2 8 00

 كعب ريمه يف رشملا هنود قلن رننذإلا ةحينص اناكف (4)

 . .٠ 2 ےہ 5 7

 كلهو ٍةايح نع فيلا باج هنع جرف داجتلا ليوطو )٠١(
 ت” Ke ع

 كشب هنم ”لميقيلا بوُشَأو ودي للريح يكراتب هارأ ال )0١(

 ( عك ) اخو عزجلاب يبا ( فلا )

 . راكبا ىلع اهتامأى لكلا حنان دمسأو هناعأ هيلع هدعاسو هيلع هدسسأ ( بیرغلا) «هوهوغ»

 تو س هقلح يف هدّدر هتوص يف عجرو - “ 52 “لاو  ؟"2جلعو - هادضَع ناسنالا نم نادعاسلاو

 وااو  اكش ىنمع تشاو هيلا

 اذك نم نالف ىذافت ( بيرغلا ) هل لوعفم هنأ ىلع ةيبوصنم « ًابيجو » هلوق ( بارعالا ) « مواب»

 ةّمرلا وذ لاق هنع ىوزئاو هاماحت

 “وانت هنم لأ ثوبللا ىداقت بام هيلع ثيل رم نیر
o 00000 71 5 ا ع ار  + 

 ةديبع يبأ ثيدح يفو فجرو قفخ اذإ انابجوو اسحوو ابْحَو (ض) بلقاا بجو نم ناقفملا بیچ واو --

 ©0تليّضلاو س ًانابج يأ ًاباجتو ناك ( ك ) لجرلا جوو « ؟*”بولقلا هيف بج اموي كرد انإ » ذاممو
 هنود قلن ( ىنملا) « ًيرشملا » هلوق ىلع ةفوطم» « داجنلا ليوط » هلوق ( بارعإلا ) و

 حرش قبس دق نجلاو بجاح لد ًاعطاق انيس

N1»باش (بيرغلا ) ٩ كرات » يف لومفملا ريمص نم لاح « لا ٌبوشأو » هلوق ( بارعإلا )  

 لسملاو لوقلا يف ًطلخي نل برضُي © بوريو بوشي وع » لثلا ينو باتشاو وه باشناف هطلخ ( ن) ةيشلا
rr +يف يش عفترا برملا يف يل رهظ اذإ يأ ربظي نيح نيقيلاو ركلشلا نيب ًابرنبذتم ينلمجي هارأ ال ( ىنملا) 7 ّ 9  

 ناجشلا تادا نم 4 هنأ تنقيأو هتعاجش

 مج ةيابلا (ه)  ناقا )ج حرلا () دج رملا 0 ع 0
 کچ حملا (۷) چچ حرملا 00



 نوئالثلاو ةتماثلا ةديصفلا 1 00 ۸

“s7ت ۲ 4  

 ركتهب اع ري ال ةعؤر وذ هب مالظلاو للظلا كاته (00)
 5” <00 عسر 3

 كغ يت اذإ هزي ك اس ام ردبلا ةفيلخ انيق وهف )۱١(

 كلو قوت يلح يف وهو يابس یاني ماغلا ءام لثم (15)
 بم

 كتيب ةجا ىلا هامو أطر لول ىرثلاف َضرألا أمي ()

 كرو دغو لوطب اياطلا ىَفْنَأ دق ماشي دوفإلل كسنم (05)
 6 قل ) ىصحلاف ( هم (  نط ) كلولحا ( اهريع ) ىلايللا كلح ( جل ل طس حس سا ( فلا )

e 
 ءاعّدلا ثيدح يفو » نيبلا تاعورو قارفلا ةعور هتباصأ م لاقي ةعرفلا وک را ( بيرغلا) »٠۲«

 هلدس لَا لازأ ( یعلا ) بارو هنم درت أ يأ لاج لا نم حلا اضيأ يهو « ؟'يئاعور خ نيا للا »

 يف ءابلاو . رلحأ راس كب ال هلامجب ساناا غوري ليج وأ نسانلا هبات بيهم وهو هرونب َمالظلا تشكر

 « دسألا ديزي تيقل » موق يف ءابلا لثم « هب » هلوق

 كولحاو اك (س) هيلا تلح دقو بارغلانولك داوّسلا ةّدش كراو ةكلحلا ( بيرغلا) «ىمد
 باوّصلا لما ( ىنعملا ) كلذك ككتلملاو ”كوُكدَحلاو كوكلحلاو داوّسلا ذيدش يأ كلاح ٌدوسأو كلر وهف
 باغ اذإ يأ ليلا ملط ام لبجحت اذإ انيف ردبلا ةقيلخ وهف لوقي نأ ديري « تئكتلحا ام » وأ « كلولحا امو

 ًايقاب ليلا مالظ ماد ام هل ةفيلخ انف حودمملا لت ٌردبلا

 (س)يشلا يت ( بيرغلا ) « ىدني » نم رييقلا ىلع ةبوصنم « ًابابش » هلوق (بارعإلا) »١4«

 ُصلاخ وه يذلا م افلا ءام لثم بويعلانم ي رب وه ( ىنملا ) ّيدن اهباصأ ضرألا تيتو كتبا ةوادنو يدن
 ةدابملاو ىوقتلا سال سيال وه اذه حمو بابشلا ةموعنب ىي باش وهو رادك لا نم

 ملا نم هراتخا ءيشلا نالف ماتعاو س ؟؟0ةجاجلاو  ؟9بطرلا ؤاؤللا ( بيرغلا ) « 5١و ه»

 ةفرط لاق ءيش لک ٌرايخ وأ لاملا ٌرايخ يهو رسكلاب
 «*0دتشتملا شحافلا لام ليقع ينطصي و و ار ماي توما ىرأ

 كلثكلاو - «؟9كتريشع نم ماتت نميف هلا لام ق هنت كنا يتقلب » هنع هللا يضر “يلع ثيدح هنمو

 ثيدح هنمو رْفَسلا ةرثك نع ةرابع اياطملا هاضنإ (ىنلا) كتاور مامو ليا هنمو وطخ رقب راقم يف دملا
 ۾ ودتيضنأل يلا نيف متحر ول تاکو هنع هللا يضر "يلع

  0١تالا (ه) ماسح رصلا (4) م جرصلا (©) ماع جرصلا )ةا ٠١
 ) )5چ ةيابنلا (0) بكج ةيلبلا



 o _ نوثالثلاو ةنماثلا ةديصفلا

 كلم رهدلا ةياكش نم يل كبت 4 ع هلو الو انأ 9

 يكلف قرفأك هع او يباع ىرجأف هبوبؤُش حس (00)
 يغ نأ متر نإ حاف ٌةارأ ام ارت دق نرسل تلق (19)

 كريو يوامألا ىلع نرحب قلأو جيشرلا خزر اذاو (؟0)

 ركّشمو مَ رم درس تت  انْمَط جدل سرافلا 2 64

 0 امس 5 4و 58 س 0 *

 نأ ىلا هجوحأ ااف هب لمف اذا ًاضيأ وعو بلسلل هيف ٌةزملاو هتوكش لازأ هاكشأ ( بيرغلا) «ه۷»

 دادضألا نم وهو هوكي

 لثلا نم ةوخأم « ملا حس د هلوق ( ىنعملا ) - ”””باعشلاو -- بوب ۇشلاو ( بيرغلا ) «14»
 يريغ ىلع لاّضفإلا نع يلاع ىلع ةقنلا يلْعَش يأ « (2ياَودَج يباعش ْتَلَعَش » وهو

TNT g9 Nيو هيلع هسطن نطو هتارج رمألا اذه ىلع نالف اأو ~~ 2شوا ( بير غلا )  

 نع وقم راج وهو هرارق يف ”رقو ماقتسا يأ ۾ “ ناری قالا برص تح » اهنع هللا ي يضر ةشئاع ثيدح

 ىلإ ريعبلا حيذم نم قنملا ملقم ليقو قنعاا نطاب نارجلاو كرب اذا « ةنارج ”ريعبلا یا » موق ن نم ةيانكلا

 جاتا ساللا وه حولسلا يف اشار حالجلا کل لاو عرّتلا ميلا سكب كتلو _ م لاو ل هرحتم

 ًانالف ع نم ب ك اب نأ الو بع هم خت ملف اتات هسبلو هيف لخد اذإ حالسلا يف كاع نم مالا

 رتنع لوقك ك اذ نود ام يف نوكي دقو ملا ىلا هقرخو هب همظنو هش اذإ هوجو حرب
 مرحب انقلا ىلع ميركلا سيل باي -ممألا ناب کک )¥( . -

 هب َعّردملا لطبلا مهنم نمط هلادعأ ىلع لمحو ةع َكترح اذإ و ( ىلا ) قوصلاو لاصتالا كشلا ٌلصأو
 2 2 ٣

 هيلع ناک ولو ه دع مسج يف ةر ڌپ يأ هعر يف ابمظني رد هناك ملا ىلا هقرخو ةمْحلو هعرد قشف

 هيف ذفنأ يأ هداؤف كرتخا اولاق اك هيبنج وأ هيقاس مفتتناف ةتمطو همهس همظتناف ادص ىر لاقي ةكح م غرد

 هوفألا لاق ةحمر

 مه الا (هر هب علا (2) مدح دئارملا (٭) ملح حرسلا قفز دك ہلا (1)
 تياسللا (۸) ١١ تاقثمملا (۷) ج حرا 53(

(rv) 



ow.نوئالثلاو ةنماثلا ةديصقلا  

 ا بلاد

 كفك اتو یدیلاب طس ْنِإ ساک اسا ايلا يف فج (۷)

 كتو خياوأ نم تيبلا فرق اذ نق ءاش اذاو (۲۴)

 لم ايي كوالا هلت مل ووش حباغو عراف صنم (۲۴)
 چ)

 و

 كو جا نع هيف ایفا رقو رجع هثوثأم فخ (؟6)

 كفإو روب اقدم َبّشَأ ملا يتاوللا تاربملا ىت كَم (د) .e .٠ ىلا ع6
 هرم و و رن

 8 ھر 7

 يكنس لا صلغاو يظن نُذدسلا نب ناق مک امظن (۲۷)

 کریک يذغأ ناف يلع 2 انت رك نم ثذخأ (مذقتو (8)

 كد سفنلل تلقف يسفن تدم دقو كادت نع رجلا ت تاو هز

 ( قل ) يتعك كت يأو يسأك ثيآلا هب تيطتجا اذا ساپ يأ (ان) (ځک) هتم انك ( بلا )

 ( قل ) ىمطت نب یرکف براق ( ه) ( یک س قازاكمجم انضر (د) (طا غد ب ) ءا ( ج )

 نأ ديرب رعاشلاو ةديصقلا ناونُع نم ”رهاظ وه اک هاربا وهو رفمج نبا حد اذه (ىنعملا) همع»

 رفمج لتقكهلثقو هئادعأ ىلع ل اج اذإ رثمج ساک هس و برملا يف رفمج لثم مهاربا نإ لرقي

«re»٩ اوف اهكفت حقرو » ىلاعت هلوق هنمو فقال كيسلاو © ”يخاوألا ( بيرغا 0(  

 كتم دج تی يف مدتص » ةبؤر لاق عغتراف هعفر يأ اكومس وه كمف اكفت (ن) ”هكمسو

 ةليضلا كلت دمام « هگو تيبلا یخاوآ » هلوقي ٌدارملاو ماذُج ةلبمق نم رغمج نب محارب ناك ( ىنملا)

 « هللا لوُسَر يآ خا تأ » مضعب ل لوق نم كلذو اهءاقب باسأ يه يتلا ةميظملا اهرخافمو

 هرکی ام ىلع هلو هككم اذإ ايد ( ض) هناد موق نم « هنت مل » هلوقو ُحضاو ( ىنملا) «*+4»
 2 تولا دعب 11 لمعو هفت ناد نم نيكل » ثيدحلا هنمو هدبعتساو

 دم زوجيو ےس ىأ « اديز اه » وحن نح ینم لمف |« اه» ( بارعالا) « ۲۷و ٣۲و ۲۵ »

 س هب اورادتساو اوقدحأ هب و لجرلا ٌموقلا فح ( بيرغلا ) اهنودب و باطلا فاكب نالمعتسو ابنلأ
 «بوري و بوشي وه» لثملا فو هطاخ ( ن ) ءيشلا باشو س “" تاربحلاو ° كحلاو “روال او
 2ل لاو لاملاو لوقلا ىف طافي نل

 لع يوصنم اهدعب مسالا عبو نکو كب ني لف مس «دق» (بارعالا) « ۲۹و ۲۸۵
 . يآ مرد يندقو هينكي يأ مرد اديز دق وحن ةيلومنلا

 ¥ حرصلا (3) ب حرعلا (20) ماي ةيابتلا ١ () نالا (+) الج نآرقلا (*) لج حرملا 60
 ٌٍ چک حرصلا (۸) + حرسلا (۷)



 4 نوثالثلاو ةعساتلا ةديصقلا )

 يسلدتألا يلع نبا ىبحيي حدی لاقو

 ص ام اي كيأ فويس مأ كفر تاك )١(

 2 8 هرس

 كيف فشارع ما رح سو
 22 ر س

 رجاع كتفو ةفهرم ةالجا (۲)
 بلاد

 هداج ليوطلا ء بغيتلا اذ تنب اي (۳)

 كوه الو ةهار تن

 كيدا يف كما زوج | اک

 كاد انقلاب يناعد ىتح اقراط كلايخ ينوُمْدَب ناك دق ( )٤
 ب(

 كيدا وأ كالت ىركلا يداو يفو انُدِعْوَم كام مأ ركانَْع (ه)
 كوُتظ قراط يفيطب اور ولف اَرَسَو ىركلا ةّتس نم كوسم (5)

56 

 ( نط) ياع (هن) (سا س مك د ےن ) ةريلا ( فلا )

 (ص -- ن) ءالا فشرو « هام نسل » لافي ةفشاا وهو فرم عج فينارمأ ( بيرغلا) « ٠و١ »
 يناثلا تيبلا نم لوألا عارصملا يف واولا ( ىنمملا ) "”رجاحللو مهلا ةبّيطاا ةأرلا ف وشرلاو مقلب هع
 ںسلاج وحن ۃحابالل ءىبي دقو ےقتلا واولا اذهو « ةقرحو ضو “سا ةماكلأ » ىل وق وحت « وأ » ىع

 » « كولها » هلوقو امهدحأ يأ « اكبلاو ريّصلا اه تخاف تن اولاقو » رعاشلا لوقكر ييختالو نيسللاو نسما

 خضاو ىتعلا يتاب و لاهآو لاعأو نواهأ ىلع لصألا عمجي و ةفاضالل نونلا هنم فتح

 بمص اهم رفظلا نأ ىلإ ةراشا فيسلا لهأ نم هابأ لمج . سلحلا يدانلا ( ىنملا) «م»

 ل وني هذخأ ال» للامت هوه هنمو جونا مدت" دروتف وعو نسوا ةنسلا (بيرغلا) «و هو 4»

 ( ىلا ) ناتسوو نسو وبف سامنا وأ هلوأ وأ مونلا لق هذخأ ٌلجرلا ( س ) نيمو لفغ يأ نس يف وهو
 بط هروزب يأ همون ةلاح يف ةقوشعم قلي قاعلا نأ « كانيع » عضوم يف « يانيع » باوصلا ّلمل

 دعوم نع لثسي رعاشلاف هقوتتمم راد يف هنظقي ةلاح يف هتسفن هقوشعم قلب وأ هنيمب هاري هلاک همون يف هقوشعم
 هايل انَروُزي نأ كّفيط اومنم دق ءابقرلا نأ ينمي كقبط اوعنم « كوعنم » هلوقي دارملاو هقوشمم ءاقل

 ديقمت هيف سداسلا تيبلاو اتع هومنف كّديط هونلغ ايل مريس يف قراط بفيط ىلع اوملطا ول مهن ىتح
 مه نآرقلا (؟) دج حرسصلا هيدر



oryنوثالثلا 9 ةمسأاتلا ةديصقلا  

 فلآ «
a (۷) كوسمتأ كفطع ىت اذف ةَمادُم كوقس ام ىاولثت كاوَعَدَو 

 7 ما ۴ 1 م

 كوك مفكحأب ام ولات ةيلح كنوفج يف لُخكتلا اوبسح (۸)

 رئاوبَجَح ىلا لفتخا اذإ ىح وت امف نحن ْذِإ يل كلج (5)
 لبو هب تقل دق نأ اورد امو مالا كبَمُم ىاولق )0٠١(
 كوفسلا مّدلاب ىحي ثايار جرس كدخ لبق مالا يمَصَق )١١(

 (حك) ةعص (ماد س س دك) ةعص (همز |( لاس سا) ليام ال ( ملار
 (دكر) تيضشخل (ط - ساد بر ترج (د)  (ط د سار عافلا ( جر

 تاندبلا وصب دوم هبا ر ام وهو راحاو مج لاو رسسكلاب ةيللا (بيرغلا) «مواب»

 انمي يلي يلا عجو ساشلا ريغ ىلع لح ليقف مط اترو لج ةيللا عجو ةيرككأ ةراجحلا وأ

 ) ی ا و « 20ج دج الجع مهل نم هرب ن ىسوم موق داو » ىلاعت هللا ل اق مالا سكب

 ىتعما اذه يف يننتمللو يناذ كنسح نأ ىنملا لصاح ( ىنمملا ) اهُرييغ اها
 بياعتلا تاَيوَدَلا هحواك هب تاتسحتسملا رّصَحلا ةجوأ ام

 یول روغ مسح ةوادملا ينو ةيرطتب ةبولج ةراضصلا نسج

  ةتولج# هيلع اهّضرع الجو ےل ثيانتب ةواج اهلمي ىلع ( ن ) سورملا ىلج (بيرغا) «ه»

 حضوو ناسا قي رطاا لفتحاو فحم يف هللا عاتجا وهو لقملا نم مولا لقتحاو ًالتما ليسا يداولا لغتحاو

 ًافيرط فص ديبل لاق
 تاو حب حال ان هنافرع نرم فراشلا مورت

 نّيفراع ريغ نسا يف نيَريغَص اصلا ةموعنب نّيمعان يأ ناب يتنمدك انك نيح يل كورهطأو ( ىنملا )
 يّبع كورتس ىلوملا انفرعو انّدّشُأ انغلب ال نككو ىوملا ةقيقح

 موق نم دوخأم يع هرمأ ىول هنو هافخأو هاوط ءيشلا ءيشاا ىول (بيرغلا) «١1و » ٠١

 ىش ام وأ باقتثلا نع مثلا ىلع ناک ٠ ماللاو س 2 بقل = هاو و هلتق اذا « ڌيلاو لبخلا یول »
 مالا لق تیک تلق ليلا تدرأ رأ اذاو ااو لَك تمن دقو قينرألا ىلع ناک ٠ ءاقلا ماعلا بوث نم فشلا هب

 « بيطأ تعش نم تمثل اهنورقب اذا اهاف 55

 نع هباقثلا يرفْسَف م انالاب_ عم 9 كف يليبقت لثم كمال يليق نأ ينعي حضاو ( ىلا )
 هقارأ يذلا هئادعأ مدي رخ ًاضيأ ىب تايار ناف رحألا 2 دخ يرختنت الو ِكِهْجَو

 ناللا ()  ساسألا (4) ناسا (+) ه4 ينتملا () بل نآرفلا ()



 ow نوااللاو ةعساتلا ةديصقلا

 كيا التف تط شلو متامزع يليتنت ال هات 0

 كيلت ماركا تاللا نإ ىبّظلاَو ةئِسألا نيب نغ €إ 09

 يشك اكسو يليا هنأ رييألا ذي كَم دق (8)
 كيقاس ىديلا جيم نم فئسلاب هلإ وراولا رانا كامتو )١١

 ٍكيِولَم ىلثلا ىلإ موبنلا يدي يذلا تاللا ليلا ينم يجو )١١(
 كيرث ريشه 0 هتکل رش يلاوَملاو ياذكا بر ١9(

 ركيشو ثويللا جيم ىلع صطب نم لاف رفضقلا تيللا كلذ وه (۱۸)
 كيرأو ةّيشح قوف ءاقلل ال َبَقَأَو هلاعر قوف اقل (9)

 (؟) (بلا)

 ليستسو ناكل مف يأ نم ةدازتسإلل لمف 'ےسا « ا د وق (بارعالا) و۳ و »

 مف يف ةضرقملا ةديدخلا يهو يش عج ماكاو “ويلا نم لياخت ( بيرغا ) تاكتمإلل ا ًاضيأ

 ةراشإ « خا ةكتالملا نإ م هلوق ( ىنملا ) ةاقني ال يأ ةفوثأ يأ « ر هيبكشلا ديد نالق » شوف هنمو ب سرع

 « فو ر ةکاللا نم قلاب مک ڈا يلإ » ىلامت هلوق ىلا

 هئادعأ ءامد نم كيم هنإ اه لوقي حودملا ليم اج ب (ىلل) اغا (بيرغلا) « » ۱٠

 « لا كامحو » هلوق نوكي نأ نكميو ةري غلا هايم دراوم نم تلقي مل نإ يطحن الف فبسا ملتقي نيا

 ةا دراولا كامو يأ ليخلل داعد

 يد يذلا كلا نال ليالا مالظ نم يحرم ال (ىفنملا ) 07 تیلو ب جاع (بيرغلا) ا۹ »
 . لیا يف يرْيِسَق اهحتف نم كنك يأ ةفرشو “رغ هب كل صحي يذلا د ی ىلا كيرم موجنلا

 انه حصي ال ىنملا اذهو هب ةءاقإلا ناككاب جامل نأل ”رظن هنتي يف « يجوع » هلوق

 وح ( ىنعلا ) ددملا نم مشي لام وأ ڈرفلا رسكي و حتنفلاب رتولاو ےس 0 ةركلا ( بيرغلا) « ۱۷ »
 حودملا نأ ديري رعاشلا لمل ٠ ومراكم يف كيرش هل سيل ڈ رف كةل  حامترلاو ةي وقلا ليلا بح

 نوكي نأ نکو هلئاضف يف مهنم ذَا هکر اشپ ال أ لوم دنع نوک ا عاليا والا هلع تارو

 اهيف هتوكراشي ال مهحامرو رح وام ليخ نم ٌلضفأ هحامرو حودملا َلْمَح نا ىنعملا

 هربق نم كفن ْصْلَخَو هرّدحاف هدحو ثيللا وه ( ىنملا) “كيشولا (بيرغلا) « ۹٠و ۱۸ »

 ل حرملا (۷) ¥ حرعلا () اپ حملا )١( ‡ حملا (4) كب حرعلا (۴) 4 ںآرفلا (©) واج جربفلا (9)



ortنوثالثلاو ةعساتلا ةديسقلا  

 كوم ريغ دلا مانس ىب جي اکا الإ هل ىبأت (0)

 كومو هل ةَيْبَأ تحت نم حج لك اوكلاو كبر امت تيب )۳١(

 كوفأم نمو مهنم كفآ نم اهونظ نيدساملا سوفت ْتَيَدَك (۲۲)
 ركولسملا كج برقا مجنلاو هل قرت ام تول ءامملا نإ (59)

 كولد تاذ ريغ اسْمَ تسلطف  اًملطم ةفالحلا راد نم تذوام (۲۴)

 كيبس عاملا حور نم هيدي دت ساب كنم ةفيلا ىأرو (ه)

 وهو رتا قيقدلا هسرف قوف وأ ”رفاسم وهو هيك ارم وف هاقلت . يسرق نع هءادعأ ىلع قوس يذلا

 هيف رّصقم ريغ هرعأ يف دپ اج هت يأ مان وهو هری رسو هارفي قوف هافلت الو ةيمراحُم

 ايق يهو راكم الإ هل یر ال بحشي ةليمق نم وه ( ىسملا ) “كرتلآ (بيرغلا) «0»

 ب جش ب عش قبس دقو دحلا نمی رخال امننا یخ ضر ال
1 

ATIDماسال اوحلج نإو » لاس هلوق هەو ل تام ًاحونج بورغلل رس تحتج ( بيرغلا )  

 ,GD اوما يق ملا لاس ا يأ اک ےک

 لاقو باذكلا لفن اذا ثيدملا بدك لاقي نيلومت» ىلا ىدعتي دق باذكلا (بي رغلا) «+؟»

 ( ىنملا ) ظافلألا بئارغ نم اهو َقَّدَصو َقَدَص ادكو دحاو لوعف» ىلع ٌرصققا د دد اذاف مقاولا فالخ

 "لك ناصف حودمملا نأش ن مقاول ناك ام فالخب اهوندح مهنأل مهتشأ اوُرَغو نيدساملا نوت تط

 ًاعودخمو ًاعداخ مهنم

GUTE gD»هند ذواعم عاجشلا لاقي لوألا رمألا ىلا د ةداوعو ةدواعم لحر اا واع ( بب رغاا )  

 مجناا ( ىنملا ) ©*”كولشلاو س ىرخأ دعب ةر هلأس ةلأسملاب هدواعو هيلا تسحر حلا ةيدواعو سارا زي ال

 خضار ىملا قاب و ايرَقلا مال اللاو فنألاب

 هيدبي رت فيس ساب كساب ةئيلخلا َدَجوو ( ىنمملا ) ""”كيبسو “هلا ( بيرغلا) ه٥
 يف لمست ؟سمشلا ةّعشأ ةرارح هيف لمعت ذالونلاو خالوملا نم فيلا نأل سمشلا عاعش حور ن٠ حص 0 ما يتلا حلك تمر كيا ل لاف ِِ

 يترمملا لوق يق اك« راتلا ليلس » هل لاقي فعيّسلا نآل رانلا عاعش حور نم ىنعملا نوكي نأ نكميو  تاداجلارئاس

 اوشا هنمْوَأ هابأ ناک یت ّقَرو قد راثلا لیلس
 جل حرصلا () ٠ چ حرصلا (4) هاچ نآرفلا (ج) كج حرصلا (۷) ¥ حرصا ىذا

 ماو يرملا () 74 حرسلا (0) جل ح

 ف



 ere ن ذوئالثلاو ةعسأتلا ةديصفلا

 ا س

 وت كيلا ةؤلؤل رْثَث نع  تَلَج ةَدَجْرَر اينالا كب ْتَدَعَو (؟5)

 كوامم ىلع يقي كلام دي ٠ اجت ركدوجم لبق ةديحلا كثي 0
 كورد اترط ايف كامب اإ يوايألا فوم ْتقَدَص (؟0)

 كوع مدبلا يشم لك نم هبوُيُج كيلع تر ام شا (؟9)

 هلوق يف اك ف يسلا ىلع ٌراّثلا قلطي دقو
 ©97نارينلا ةدابع نع اوبر مل نإ كميس سوجلا هلإو

 يبرصملا ٌرضخألا اهنم ٌروهشملاو ةريثك ناولأ وحو درمزلا هبي رجح دجربزلا ( بيرغلا ) «؟>»
 جدر را رخآلا همساو جراب ز مجلاو يسريقلا ”رفصألاو

 هدوج لق ةديمح حودمملا ي نأ ىنعملا نوكي نأ نكميو فكر لوألا عارصملا لمل ( ىنعلا) «+اب»

 رجودملا ي د نكلو هدوجج هيلع لّضفتي يذلا كلك داوا نأ سانلا دنع ٌفورعملاو لامل لذبت نأ لبق يأ ًاضيأ

 هدوجب مهلع هلصْفت لبق سالا تتكلم دق

 « تقدص » هلوق يف ريمضلا ( ىنعملا ) ؟؟”كونردلاو س ؟2ةرطلاو "ةفوفملا ( بيرغلا) «؟مه»
 » فوم درب » موق نم ةننفتمل ةفيطالا ملا يدايألا ةف دارملاو قباسلا تيبلا يف ةروكّذملا ديلا ىلا عجار

 ةن اهني متو « ةقكمم ةقارغ » بك ثيدح نم وأ ضابي طوطخ هيف نیلا دورب نم قيقر برض وهو

 تشاو هيف بلصت يأ « لاتفلا داف قدص » موق ن م6 حلا تقدص » هلوقو *ةضف نم ىرخأو بهذ نم

 تيفو يأ ةدنفتملا ملا سانلا ةديملا كدب تقدص ل لوقير « ءاخالاو ةحبصنلا هقّدص » موق كلذكو هّتح هاوو

 مايأ يف نسحلا يف كامويف ريناندلا نم ًاموب و ماردلا نم ًاموي "لاومألا كقاقناب مهيلع ماعنإلا يف مهقوقح سانا

 ةلمح هيلع لمح موق نم ةمزاللا لاضألا نم « تقدص » هلوق نوكي نأ نكميو كوتردلا يف نان طك نامزلا

 ًاعوفرع « ةفارغم » هلوق نوكي زئنيخ ةصلخ يأ ةقداص يو ةحيح ةمزمب يأ ةقداص

 ٌردلاو اديدش همه ءيشلا درو ىارملا يف السدو هراَْزَأ دش ( ن ز ) صيمقلا رر ( بيرغلا) «55»

 لاح نم ُكلوثتلاو - ماو نيذلا وزو « قوم رز نم مر » لثلا يفو و ولا يف لج يللا رسكلاب
 َيعشلا لمج ( ىنمملا ) هجن وهو بوثلا كوح نم ةذوخأم اهئازجأ نيب مءالو اهجسن اذا ةديصقلا ”رعاشلا

 كاريخ هب حدُم ام ال هب تخم ام وه ٌميِدبلا زمشلا ٌلوقي هسبلي مودمسلل ًاصيق

 مكي ةياهتلا () جب حرصلا (4) ¥ حرفلا (ء) چ حرصلا (؟) يلي يرملا 0)



 نوثالثلاو ةعساتا ةديسفلا 1

 رئاولمُيملا ورع نع اودح ام ال ولان مص ىف "كك ”كتقلاو (؟)

 كولك ةقؤش ةكتافُم ىرأو ةقؤش كير اذإ كوالا ىَرأو (9)

 كِيِرَض يغ وهو مهنم ٌرحبلاو ميمي سيلو مهّوأ ةثييفلا (©0)

 كوبسملا دجسملا يف هتْكَبَسَو براشل اللا يف كدوُج تنَرْجَأ *)

 حلا يف كتفو هيف جل اذا رمألا يف كتف موق نم ةغلابلاو حاجلا انه كسا (بيرغلا) « م. »

 مييصو فيظولا بصك لا م ماو هب يلا تملا لصألا يف 'يمّصلاو  اهيف رم هتعانص يف كتفو هيف غلاب

 رغصأ ظيشوا نأل | ظيشو هالض يف لبق كلذلو مهصلاخ نم ناك اذا هموق مييص نموه لجرلل اق هنمو سأرلا

 ثسألا لطألا ىف ةا ( ىلا ) هّذشأ دربلاو لا نم 'مصلاو هتملاخو هکلُب »يش رلک ميمصو هنم

 سي يسيل جرولا نب ٌةورع وهو كيلاعصلا | ةورغ هباوص « كولمّصلا ةورع » هلوقو چ ورع لجرلا يتم هب و

 ناک هنأل كلذب يم دريل لاق لیقو همني ام مقری قريظح يف ءارقتلا عمجي ناك هنأل كيلامّصلا َةورُع

 ءارعشلا نم وهو هللا َكاَنْغَأ الف كلذب نمت مل ْنِإ هل لاقو ًاحْمُرَو اسر هاطعأ مهنم ىتف هيلا ىكتشا اذا
 اهنم ةساجلا يف ةددعتم ”تاامطق هلو م هو+ ةنس توتو كيلاعصلا

 دحاو كئانأ يناع قرا تنأو كاش يلاتإ يناع قرحا ينإ

 هاج حلاو قل بوح يمجوب ىرت ناو تئم نأ يم ؤّربمأ
 راب مالو ءال حارق واو  ةريڪ موج يف يج يَا

 وهف هتاذل ه رخ و هسفنل هملخت يذلا سيفنلا لالا قافنا يف أ غلاي نإ Hi ياه نبا لوق لصاحو

 روك ملا َةَوْرُع دوج نم رثك أ حودمملا دوج نأ يمي هقافنا نع اولا 5 يذلا كيلامّصلا ٌةورع ال حودمملا

 مقوس كللا نأل اوس تنؤلاو ردو عج لاو دحاولل ساتلا نم ةيعرلا ةقوساا (بيرغلا) « مو »

 نإ ال لاقق « قوس ىلع تلم نیلا اذه يف لَن الأ » _ ملا نب ةلبج لوق هنمو ءاشي ام ىلا مهفرصي و
 )ا نشلاو # ۹2ہارس اندنع ةقوسلاو تكلم

 ماقملاو ٌمدعلاو دعو مد وهف رقتفا امدعو ًامادعإ لجرلا مدعأ نم علا (بيرغلا) « ٣ و ۳۲ »
 99# لب رقلاو مودم لالاو ماع وهف هدقف (س) لالا مدو رْقتلاو لالا نادف ىلع بلغو نادققلا

 ةّمرلا وذ لاق ءيش لكن م يفاصلا ليقو قلحلا يف رورملا ٌميرسلا يفاّصلا يذلا ٌدرابلا مالا لالرلاو

 ناسللا (4) ۹٣ ةساجلا (؟) جج ةيرملا ةعللا بادآ خيرات (+) نالا (1)
 ٭ حرسصلا (5) وأب حفلا (ه)



 erv نونالثلاو ةمساتلا ةديصقلا

Y (Oكيلم دخ هنم كرمت تاداع ترص يج وعأ كلمدم  

 روب اسو ندا ٍذِبَر هترضحتسا اذإ اهنم حاس نم (؟ه)

 كير ملظلا “ذا ضْيَب نم ركحاضط نع ري ميلظلا ديم (*)

 الز بهذ اهراَثْبَأ ىلع “تاهم نهدواج ناک
 1 لاو س کسو

 ةقلخ نوكي اترو رک نم ت رات ساتلا ىلإ رظنلا نع هلامأ ءرمصأو هدخ رتص (بيرغلا) « » ۳٤

 يل ت وهو رعصلا ن٣ نوريكتلا لمني اک منع هل ال يأ « سان كح رص الو » ىلاعت هلوق هنمو

 هقنع يفو د يصو رص ريعبلا باصأ لاقي هقنع يولي ريعبلا يف هاد لصألا يف وهو نيّقشلا دَحَأ يف وأ هجولا

 هنم كرصف ع تاداع بح رابح ًاكدم هب ”تربق حاوج سرفل هللا كاقبأ ( ىنملا ) ”رَمَص هّدخو

 ر

 رضلاو رضقعأو رضع سرفلاو ودمي يأ رض هلمج سرقلا رضحتسا ( بيرغلا) « مه »
 نم ةفصلاو قلطا ديدشلا كوبحلاو سلاو ل “دب ذب كراو مودع يف سرفلا غافنرا راضخإلاو

 دؤاد وبأ لاق هريغو سرغلا

 “رتكتا كلوب كراَلا فرْشُم هل ”تذدفأف ندا جر

 يجوعألاركذ مدفتل ليلا ىلإ مجار « اهنم » يف ريمضلا ( ىنعملا ) هب هدش اذإ لسا ىلع ليکا كبح نم

 ةينبلا محو نيج راو نيديلاَقيفخ گدجو عيرسلا يرجلا ىلع هتلح اذإ اوج اهنم لك لوقي قياساا تيبلا يف

 « دباوألا ديق » لثم « « ميلظلا ديق ههلوقو نامش مجاور ماشَّتلا نم رک دلا * ےلظلا (بيرغلا) « مهد

 امني اک دارشاا اهمنع وبخ هتوطت الو شوحولا لوي ٍهِوْدَع ةعرسل هنأ هانمءو ةرامتسالا ىلع داوا سرلا يأ

 سيقلا ٌؤرما لاق ٌديفلا

 “لکی دباوألا يق درحم  اهئاتكو يف ٌريطلاو يدّتَْأ دقو
 مات یا لوق هنمو « رظاونلا دبق » نولوقي كلذكو

 ٩لا هترافخ يف ودنيو حور لزب مل رظاونلا ديق رظنم اه
 هوحدت اهنأل » يرهوجلا لاق لمترلا يف مالا ضي ةوحذألاو رسكتو ةزمهلا مب هيلا يحل س

 « ہد كلذ دعب ضرألاو» زيزملا لي رنتلا ضو اهطسب اذإ (ن) ضرألا هللا حد هنمو «هيف ضيق مئابلجرب
 ودي ضايبلا يدش ناك اذإ كلحاض رجح رجح مطوق نم ضبا ىع انه كحاضلا ( ىنعملا ) ) ٩ار رتلاو 3

 ‡ جرفلا 0) ف حرصلا (0) چپ یار (4) ا حرصلا (© جج جرصلا (©) ٠ نالا
 يك حرعلا )١١( ج نترفلا (١٠ز ا ات یا () ۲٠ تافلملا (4) حاحصلا (۷)
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 كورقملا اهبحم ب لاطام امتاصخ هنع ءاتسملا دخ ول (۴۷)

 رواش ريغ اهتئالق تمظن  ايكب ميقدلا كبس ناڪ وأ (0)
 عاد 4 فلار

 كوم ريلاب يودلا جهلي ل ُهْرْصَع مدقت ول موي لك كل (؟9)

 كونو اہلبق ردي موب نع تمَدَح يداعألا يف رمت تامقو (4-)

 ( طا وك سس جك دس هم ) هرم (ان) | ( مساس نسي 2س لم ) مرق ( فلأ) |

 روهظ كحّضلا لصأو ٠ حضاولا يتسملا قي رطاا نم كاَحصلاو “راجع وهو : اف تاك لابجلا يف

 هكرتت يذلا اهاثنأ ضب نع ارب لب ماعلا ردي هودع ةعرسل سرفلا كلذ نأ لوقي حرفلا نم اياتثلا

 رَ كلاسم ىلإ هك آرب بهذي سرفلا نأ ل اصاملاو . هركر كيف هيلع اولي اليكك ی اَلا نع ديعي عضوم يف

 وديس مضاومو

 لاصحللا نم ( ىنمملا ) “كار مج لواتلاو 9© "كلبسلاو 7 ثلا (بيرغلا) « محو ميد
 ءاتسلا تذخأ ولف اهريغو 3 دئادشلا ىلع ٌبَّصلاو هل هافولاو هيكارأ ةمدللا نح ليلا ىف ةديجلا

 ناكول ثيحب دج ”قبقد سرفلا كلذ *كلنسو هصغبت يذلا اهبمع ةياكش تيب ال هنع لاصفلا هذه لثم

 نم لوألا تيبلاو كبنّسلا مد فصو يف ”ةغلاب» اذه يف . طويخ ىلإ جتحت لو هغ اهدئالق تمظنل اهتكب
 . تايبألا نسحأ

 اوّصَح امئاو اهعئاقوب يأ « برملا ماي ملاع وه » مطوق نع ”همقَو انه مولا ( بي رثلا) « 4ءومو»

 هلوقك ًاهورک د اليل تناك اذإ و راهم تناك ورح ّنأل يلايللا رکذ نود مالا

 > لكش نبا طعرو ىعدي رفج  ترماغ قح بوقرعلا ةليل

 واک نب ورحت لوق اًمأو
 “دت نأ امف كالا انيصع كلاوط 2ٍ اس ابو

 تامقرلا نم انأش ”لفعأ ك زامقو نم قو لك ( ىم ا ) مهئادعأ ىلع امف اوُرِصْن ينلا اقول مايأ ديري هللف

 ةعقوب يدع ةليبق نم ناک يذلا هنع هللا يضر رع رختفا ل .مددقلا رصملا يف تسقو تناكول هنأ ىتح ةيضالا

 ”مضومكومري و . اهلبق كوبتو رذب يتم نع انك دت كئادعأ ىلع اهيف تارن "تشو يهو كومري
 دي ىلع حتفلا ناك هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأرصع يف موترلاو نيماسملا نيب ”ةميظع ”ةمقو هب تناك ماشلاب

 داشتحالا يف اوغلاب دق اوناكمورلا نأ حوتفلا نم اهدمب ءاج ام باب و نيملسملا حوتف مظعأ نم تناك ذئموي دلاخ
 ٠٠١۹ تافلعلا (5) ( موي ةدام ) ناسلا (ه) ابك حرصلا (24) ج حرصلا (*) يم حرلا (5) باسألا ()



 oq نوثالثلاو ةمسانلا ةديصقلا

 كورتملا سيل ْمأ همهم يف ةي > كافيس للص هرات تنأ له (49)

 كوكل هعانإ تحت كارم ىع ىدنتسال لا ميطتستي ول (55)

 كير “ر لاو ةيرض “لك تالفو ةبيتك لك تيفال (0)

 نيب و هني ءارغصلا يداو لفسأ ةنيدملاو ةكم نيب روهشم ءام وهف ثدب اًمأو©"”ةنس يف كلذو اوفعض اورسك امف

 رهش يف لطابلاو قلا نيب قرفو ”مالسإلا اهب هللا رهظأ ىتلا ةروهشللا ةمفاولا تناك ءاملا اذهبو دلبا رحبلا لحاس

 عضو. وهف كوس اَمأو « ذأ نادر ا مک رصف دقاق » ىلاعت هلوق هنمو'"”ةرجهلل نيتنثا ةنس ناضمر
 هتاوزغ رخآ يهو ماشلا ضرأ نم كوبت ىلإ ةرحهلل عست ةنس يف ( ملص ) يبنلا هجوتو م ما او ىرنلا يداو ني

 يبناا ماقأو اديك لی ملف اوقترفت دق مدجوف ماذجو ملل نم م مروغو مورلا نم حجت دق هنآ هيلا یهتنا ن نمو

 “)لهآ هللاص ىتح امايأ كوبتب ملص

 هل ناك اذاف ضقم هل نكي ملام نيكسلاو و مهتسلاو حرلاو فيلا ةديدح ْلْدمَتلا (بيرفلا) « غو »

 لبف كءادعأ يف فيلا ”لامتسا ترثك أ ( ىنمملا) 05 ةبقلاو س ًالصن فيسلا يمت اجرو فيس وف ضبقم

 برملا لش نم ةحارتسالا ىلع هّلحي . ال أ نامزلا نم دل هكرتت

 يأ « يناَدْغأَك ريمألا نالف ىلع تيدمتسا » ل !اعي هرصنتساو هتاغتسا هادعتسا ( بيرغلا) « ء۲ »

 للا طعس ول ( ینا ) "دلو لاو س "ةئومملا يهو ىلا هنم مسالاو هيلع يلع یناعأف هيلع هب تنعتسا

 ثيفتسيف قيطي ال ام هيف كريس ةءوادع هلكت كلن اكل مَتل ةماظلا هياعاس يف كريس ىلع ىصنتسي وأ ثيغتسي نأ
 1 ةسآلا ةديصملا يف رحملا يف هلون اذه لثمو

 "نيمّمل هلو كيدي ىوادج ىلع ىدعتسالا ثرحبلا ٌميطتشَي ول

 ةبيرصلاو '"”ةيرض هسفن فيسلا يس امم رو ملح فيسلانم ةبيرضلاو - لف (بيرغلا) « ء٣ »
  ةايك لاو ةحيطنلاك ءامسألا ددع يف راص هنأل لوعفم ىم ناك نإ و ءاطأ تلخد ااو فيسلاب ٌيورصملا ًاضيأ

 1 ٠٠2 كي رلاو

 چ ريثألا نبا () چچ نآرفلا («) کچ رئال نبا )١( چچچ ريثألا نبا )

 ¥ حرسصلا )٠١( سسخا ( ١) ج حرسلا (م) چ حرمملا (۷) حج حرعلا (5) چچ حرەلا (0)



 بوسرأللا ةديصقلا هع

 ( نوسرألا ةديصقلا )
e 207 1 3  

 مورلا يف هدي ىلع ناك يذلا حيتنلا ركي و هللا نيدل ملا ةفيلخلا حدي لاقو
 ج م ع 7 1 م هج عب مرعي 2

 وجو ررغ يفق ام ليوط راخفلا يف ضيرع مو )١(
 7 و 0 رە

 ليلع وهو ٌنهدلا هنم حصيَو ةّنُجَد وهو قفألا هتم باجي (؟)
 لار

 هلو يهو بارلا لت دقلو هب اًبعمذُأ ماشلا رون تحسم (؟)

 ( ج ) رحدلا لت موي

 هر روبلاو رورشلاب ق رشم :ىبضم موب اذه لوق ج ورک قبس دقو ةهقاولا مويلاب َدارأ « » ١

 ةمرلا وذ لاق راجح لحم َْعَأ ويو هارخافم ىح الو هتساحم د ال ضي رع لیوط
 لع ” ع راق يذب مويو ئرقرقو راملماو دنه نبا موك

 « ؟42لّجحلا رغألا مويلا اذ يف » ديملا فصو يف يري را لاقو

 جاحملا لوق هنمو تمطقناو تفشكتا ةباحسلا تباجحكا ( بيرغلا) « < »

 “ہی سودلا ءانثأك اليل وج ريمقا هولض اذإ ىتح

 هروب نم فشكتت موي وهو (ىنعما) هتمطق اذإ ءيتلا تج كلوق نم للجو فشكو رو يأ بوج لاق
 يذلا ءرشلاو ٌداسفلا هنم وزي يأ ضي رملا ”رحدلا هنم حصي ةيمالسالا دالبلا فأ تَّيْشَع يتلا_مّلظلا ةملط
 ةداعسلا مايأ عج رو مالسالا دالي يق رهظ

 « ةلع نم كب ام هللا حسم » ضي رملل ءاعدلا يف لاقي و هنع رثألا لازأ ءيشلا حسم ( بيرغلا) « # »

 ومو تالو الك ( ض - ن) هنیع تلمهو مس ديلا نطابب سل لصألا يف حشو كافاعو اهلازأ يأ

 اذهب عطقتاف اهيلع اولوتسا نيذلا مورلا له مل نم وكي و نك بب ماشلا روق لهأ ناك( ىنمملا ) تضاف
 قيس دقو ءاكملا كرت نع ”ةيانك_عُمدألا حلو . اهتاليس ةرثكي ضرألا زي مهعومد تناكو ميلكي حفلا

 © روغتلا هذه رك د

 ناسا (*)» ج حرملا wo ( مورلاو زعلا 5 س تلاثلا لصملا ) ةمدقلا )١(
 ( مورئاو ملا  كلاثلا لصفلا ) ةمدقملا (1) نالا () او يريرحلا (4)



 o51 نوعيرألا ةديصقلا

 4( 6عفلا)

 لوق مرکل لاق ال فلم هب اينادلاو نبدا وع الجو (5)

 5 ا

 ليوعو ةنر اهم رثكف يوا ةَمْرَع نع ةنشكش (0)
 0 ا هر : 2

 لوقو ام ةفازع تلقت هيج ليما ملا فش نا ولف (5)

 لينغا هقكبإ باقزلا دج | هدَح كي سيل اقيس نا آو (۷)
u٠ 4 5 مص . aع  

 لود هسسيلا لوڈ يذ مأبنأ ءرغل يصرقأ نع قلت كلم (8)

 (جك) كوما( ب) (م س سان سپ - دك هب ايدلاو نيدلا موي موي ( فلا )

 (حك) مورال (د) (م س مي س سب ) ي اظقيم ( ج)

 . كآومسلا لوق نم ذوخأم اذه ( ىنعلا ) »٤«
 لوق ماركلا لاق امل ”لووُق س ليس ماق الخ انم یس اذا

 لوعأو هيلع لُجَلا لتوعو حايّصلاو ءاكنلاب توّصلا قَد لي وعلاو ك2 ب درغلا) « هد

 حاصو رفكلا ىف تفكلا تلطب أ ىتلا وي ولعلا قمزعلل روق وه ( ىنعملا ) ٌليرسلاو "لو ملا 'ےسالاو احاو ىفسي

 يلا عم هتاوزغ يف رفكلا ربق يف ةروهشملا ب بلاط يبأ نب يلع هاج ةةمزع ةبولعلا ةمزعلاب دارملاو . اهبتدش نم

 لسو هيلع هللا لص

 ةّيقرشلا جيررلا يهو اهلبقت سفنلا نال وأ َروبدلا ليام اهمأل ابّصلا ير لوبقلا ( بيرغلا ) لود

 ج مودج » نيتُح موي لاق هنأ ثيدحلا هنمو ٌداِصْاَتْسُم همطق وأ هرسك ( ن ) بلا ءْيش أ لجو

 نع نفسلا رحمت ثيحب هشويج ةرثك ىلا ةراشإ هيف ( ىنملا ) «* وجم روغ ءاطع » زيزعلا لير يفو
 ىلا اتي ال جودممل نأ مالكلا ٌلصاحو ٠ اهباقر مطق نع فويسلا لكيت ثيحب ًاضيأ مولا ة: وق ىلاو ايلح

 "باق . هئادعأ ربقل نايفاك هتحح ديوي يذلا ديجلا هللا مالكو ةَمصْلا همازع نکل برحلا حالسو ليطاسألا

 يترمملا لوقب لوقلا اذه

 ”هيارَعا رهط قوف الإ تأيملو  هباکرو هلي يع یضناف

CA»هيلا لمت يأ هيلا يآت رلود بحاص لَم رابخأ ةديعبلا هروقث نم لبقتسي كلم وه ( ىنمملا )  

 ملعاو ٠ . مورا كلم هلساري ثيحب هتتوق ن مكب يعوق كلم وه يأ لود بحاص وه يذلا موا شلت ُرابخأ
 ,A ةمدقملا يف انركذ اكرحبلا يف ايس ال د ةليلج ةدوقو ”ةميظع ةكوش هل تناك مورلا تلم نأ

 ملبس نآرفلا (4) جهه ةیاہلا (+) چچ حرصلا (؟) مج ةاجلا )أ
 رحللا ىف مورلا ةوق - ۷ -- كلاثلا لسفلا (5) چ يرملا (0)



 ثوعبرألا ةديسقلا هع

 0 ١ iE? 7 - ير عمر

 لومحملا ٌدراشلا يعاسلا يخ ارش يلايآلا ابنت ىرشب (9)
 4 )42 د

 لوا اهنورقم الو صَل اعُئاركت الف اهب ٌدوفؤلا يتأت )٠١(
 ليبقتلاو فشلا عامسلا لبق  ميهاوفأ ىلع ماقلت ٌداكو )۱١(

0 

 لوم هّيتحفص يف ىدا وام ةفيلح رش ءايض ريشبلا ولج (١؟)
 ت

 ليفجإلا اهشيرب هنأ ال هتابخإ ىَأَر نم اي ش 00

 لييححإلاو كظتلاو هيمو  ىرتلا رقع قتلا ىح هدوجسسو )١8(

 ليجبتلاو ”مظمتلاو ملو 2 ىلثلاو ةفالخلا ةع هب ل (018)
 د

 ليتو ىشلاب ٌمَسْحَم ضرألاو اونم اعات بڪاوملا نيب ()
 (؟) رئالا (ے) (  دک ) یلایللا اهاركذي تحار (م)  (ط) كرس ( سا س ب س یا )اریس (٤ املا )

 ( نع س دک ) س العام تيدع (ع) (ط س ج ) يشع ( سا س جلاس ب س قل) ي (د)
 ( دك اس ےک ) للل (ر) ( مع ) اهءورقم ( ل س سا - دک س قل ) اھرورکم (و)

 دالبلا عيمج يف اهشيشإو نامزلا اهلمحي ىرشب يه ( ىنمملا ) "درا عج درشل ( بيرغلا) «»
 نم الوم املا نوكيام يعاسملا ٌريحو اهيف ماش معتقلا ةراشب رك نامزلا لمح دقو الإ ةرلب ولخت ال يأ

 نوكي ام_مراككا ريخ نأ ينمي اهليصحتب “تمي يأ اه تسي لج لا نأل ”مراككا يعاسملاب ذارملا . دلب ىلا دلب
 ةصفح يبأ نب ناورم لوق يف اك لومحملا رئاسلا باوصلا نوكي نأ نكيو دالا يف ًامئاش اهرك د

 »لوم راس حبصأ نيف | ًاقطنم ةعيب ر يبأ نبال نكرتو

 هاريغ هبصنأو بو ايعأ ( س ) ْلجترلا يِصنو ءانعلا نم ءايعإلا ةكرع بلا ( بيرغلا) » ٠١<
 ةدحاو دعب ةدحاو اهنم ءيجحت ةدّدمتم حفلا تاراشب نوكعم يأ خحضاو ( ىنملا ) بص وذ ةبِصان هو

 (مش) ةخسن يفو عمال الو ربخملل ال لال ثعاب نوكي امم ضعب اہضم لاما الو اهراركت سيئ

 ( غي س دك نيت يفو اهراركك ن. عامسألاو اوفا بصَت الو اهب مماسلاو ئراقلا ٌذتلي يأ « اهؤرقء الو »
 « الهانم دع 0

 ةراشبلاب نوئيجي نيذلا لسا ةاوفأ نوي سانلا داكيو ( ىنمملا ) "2ْفْشتلا ( بيرغلا) »٠٠«
 ١ 1 روبحلاو رورّشلا ةدش نم كلذو اهوعسي نأ لبق

 ريسلا يف عرسملا ليفجإلاو ٠ڈی راو تابخإلا (بیرقلا) ۹و و و ۳و

 جج عملا () يج حرملا (4) تپ حرملا (۴) ۹ دربملا 0 لج حرسلا 0(



 لولم هاست نم كسلاب تلف ديل £ 1 لاذ اوت میت ك 0

 ليوحت الحمل سيل ركشلا ف ةتس ةئألل كدس هیس

 ليست الو تير لكم يف | هيي م هثالخإ اذ ناڪ نم (19)

 يفكص ءاشت ام هلإلا نأ تَرَ ذئمو مولا كنرَصنأ ول )

 لوقت يك كنع كلذب تس  اذإ ميلواقم نع يرش يلا (0)
 ماخُس نيبكتملاب ميلظلا ةفص يف لق" نبا لاق عرسأ اذا ماعنلا لفج ن نم مامنلا ركذ يأ ملظلا لصألا يف وهو

 ات هبي ”ليبجت و “لاج ” "اجرو .مظستلا ليحبتلاو ليلك لاو رفعلاو -“ليفجإ شيرلا

 2او - لی ن راک يش يأ نم_ملظع ل اكو ةأرملا كاذب صوت الو كلو و ةلابج ( ك ) ليي دقو
 فرم و فيرستلا جاتلاب م مدع تشب ناكو » » لوقي ثيح نييمطانلا ءافلللا جات يزيرقملا ركذ ( ىنملا)

 ارد ةعبس اهتز ةميقيلاب فرت ةميظع ة وج هيفو _.ماظملا يك اولا يف ةفيللعا هب بكري جان وهو راقولا ةّدشب

 «2ةماملا ن « ءاظعلا بك وملا يف ا الا اذه ةنيللا بلي اهنود ىرخأ رهاوج اًعوحو اهتسافنا الع متوقيالو

 چ ) « ىنعألا حبص » هباتك يف جاتلا ةئيح رك ًاضبأ ىدنشقلقلاو
7( 

 رم

 «© اط ادص امس » زيرعلا ليرعتلا يقو يِخَرَتلاَو دصفلا هلصأ مثيلا (بيرغلا) هحاب»

 ىتتمتي الو ىدمتي ًاعاسر وأ 3 ام هاقس اذا هلع نم لولمملاو س ضرألا ةجو ليقو بازا ُديمصلاو
 هلأ لهنلاو ربرشلا يناث للعلا

 دب الو يمت ال كدمب نم نوتأي نيذلا ةمألل ركّشلا يف ةن وحسلا اذه ريصيس (ىسلا) هدهد
 « 5 شنا ةنسل دج نل » زي زما لي رغتلا يفو

 اق انو لحم وأ هف أطبأأ هاوس ارمأ هيلع لكي ل اذه لثم هصالخإ ناك نم ( ىنملا) « » ٠۹
 تاريللا ميمج ٌحاتفم وه صالخإلا نذل انكم

 ( نإ ترش يتتيل يأ عنص امن نالف نع وأ نالفل وأ الف يرغش تسل ( بيرغاا) «9ا والاد

 عج لواعلاو - - ةيفقتااو نزول ولا هب دّصْني حالك ةّيب رعلا لهأ دنعو . لما ىمي ل دصم ازمّشلاو . تع يأ

 موق اي ( ىنعلا ) هلوق ذفنبف ءاشي ام لوقي هنأ هب يس ريج كولم نم كالا ليقلاو نيا له ةغلب ُليَقلا وهو لوقم

 كيف ىنمع «كنع» نوكي نأ نكمي و كنع حتتنلا كلذ ربخب تمس نيح مهّئاداس تلاق يذلا ام تار ينتين
 حفلا كلذ ربخم تسمم نيح كنأش يف مهتاداس تلاق يذلا ام يأ

 چچچ يزيرعلا (ه) ج حرملا () اي“ حرملا (٭) ri (+) فناسللا ()
 + نآرقلا (۷) بكج نآرفلا (1)



  oisنوسيرألا ةديصفلا _

 الوكت 5 و ر نكي ل ك كلذ تأ ًاداَدَو اوُذو 00

 ”ايذخم الو “لست هيف ال ةمزع يذ ىلع د ات (؟59

 ليد ٌدوجسلاو لاف ضرألاف ميل البلا ترس ىيا تأ 0

 لولو اق هل هلردشأام ينلا عطا دروم قئنشألل لق (0)
 ليوم ىو ةكرص ع يف  ِهَتْرَرَع تنأو ليوْنَم طْمَر لس (55)

 1 افلا
 مو بار

 لوقف تايدثملاب هل اب جاور لوققلا نم ةونجلا عنم (۲۷)

 ( ع لل يس عب دل مل سا ل طب ) تايقلا ( ىل س س ) ثايلا ( تامر

 هلأ اتيأ لوقتو ف يالا ديرب نم نیب و هني تيل يآ رس ( بيرغلا) « حو م« » لآ اسا
 لاتقلا كرتو لّشفلا ىلع لح ًانالف لّدخو وتر 2 ر٣ يأ هنالدِخ ىلع ميل ةيامصأ هنع ل اخ  ةكليلل

 كل م لو مل مس مرم وذ أ لم عشار يد موا ےک 2 منع كمف دو نيماسملل كرصن ( ىنمملا )

 يتلا دالبلا ميمج كلام نوكتس نأ ىلع هب نوادتسي مه لاف ضر رألا ىلع كدوجس (ىعلا) « ؟4»

 حلاصلا ٌلأقلاو « ا لأفلا ينجي و ةَريط الو ىَوْدَع ال » لاق هنأ ملص يبنلا نع ثيدملا يقو اهيلع

 ىلع مهف يوق وأ يفيعض دنع ”ةئدئاع اوجرو هللا ةدئاف ولآ اذا سلا ٌنأل اهوحنو ةنسحلا ةملكلا

 ةرطفلا ن نع دونا رهخا اإ و البا حو هلل نظلا ءوس اهيف ناف ةريطلا اأو ءاجترا ةهج يف اوطلغولو ريخ

 بلقنت ءيش يأ ىلاو يه فيك

 ىلا ةثلث نم يجي دع وهو هتايبقو لج اجرا موق طاوس قت لا (بيرغلا) و
 ”طاعترأو ذ طهر مججاو د دوذ لثم هظفل نم هل دحاو الو 7 ةنالثلا ىلاةعسلا نود امو ةأرعا مهيف سيلو ق قرشع

 « هَر ةت ةنيدملا يف ناكو »زي زعلا ليزغتلايف هنمو صخشلا وأ ٌسفنلا هب داري دع طهرلا ىلا ٌقيضأ اذاو
 هجا نُ ًاميج هفويسو هځاعر زرق م رکسعب ءاج يذلا قتسمدلل لق يحاص اي ( ىنعملا ) شا عت يآ

 ناک فيك هتعدخ يذلا تنأو ليون كيجاص ةعامج لئلا برملا يف هلک ينه دق كسب ءاج يأ الاس
 رزتكرمم يف تين مو ةزهناو رف يأ وه تبث ةكرمم يآ يو هريصم

 اذإ ابنأل تاي زاب يأ تايردتلاب ءاجلاقي تاب ٍرْثْلا يهو « تايم ا » بارصلا لمل (ىمملا) « ۷ »

 تيكلا لاق ءایح اهبحاص ُنيبج يدن "تك دذ
 “>راقرلا راقولا لحأ َنْيَنَأ ةتايدنلا اذإ ملح يداعو

 ساسألا (ه) چ نارا () جج حرصلا (0) ب ةياهللا () برقا 00



 os نوسيرألا ةديصقلا

 لوحنم هلاف رمي رخ دخ ام "لكشف یک ال ۸)

 لود ىلا ةَهَجا نع يأرلاف هَدْمَق فلاع ألا تبر اذاو (؟9)

 ليف رلاجرلا رامتأ هارآ لت مو واللا يف كبَر لاق دق (؟0)

 ياف َةَدُع لمح لوألا تشو (؟0)
 ريع غ ر

 لوطشسألا ةّدلاب |

 نم هتزحأ يت ياا رومألا يأ تايزخللاب هسفم عجر ىلاعت هللا هكلعأ نكلو عوجرلا نم دونجلا لي ونم عنم يأ
 را اذإ االف حرجا بلا نم ةبالنم مج حرجلا راثآ ینعج تابدنملا خسنلا ضمب ىفو مزو هاا لتق

 س) مسارجلا برو ًاديدش ًابادنا هئيدنأك ةحاحلا هب تكرضأ زاجلا نمو هدلجي رثأ يأ هبدنأاف برص لاقيويف

 خوحرلان م دونجلا َمَنَم تاحارجلاب ًاباصم هّعوحر يأ هل لوعفم دونجلاو «لوفق» حت لعافو هنج ت اص ابدي

 داملا ريمضلا « عنم » لعاق نوكي نأ نكميو الملا وهو بابتلا نم هيلع ءاعد « انت » هلوقو . لا هكلمأ

 ًاباصم هسفنب جر هللا هكلعأ هنككو عوحرلا نم ةونجلا ليونم حم يأ قياسا تيبلا فر روك ذل لی ونم ىلإ

 نال هتساحم ند ديو يلا نيكي يلاوألا انا نهو تداول 3 ىنعع انبه « تايدلا » سیلو تاحارجلاب

 « عنم » هلومل العاق ن مکی ذبح « ' 3 » ( دك) ةحسن يفو ةفللا يف فورم« ريغ ىنعملا اذه با

 انب ںالفو هياع هتیعداو هريع هلاق الوغ هيا تفضآ ال ( ف ) لوملا هح ( برغاا) « ۲۸ »
 ذلحتلاو ٠ هري وهو هسفنل هاعّدا هريع مش وأ هريغ لوف لحتتاو هيلا بتنا اذإ ادك ةلسفو ادك هذ“

 نون عم لوهجلا ىلع ءانبلاب « َنْيَذْكَم ال » هلوق ( ىنمملا ) ةدايّتلاو بهذا ًاضيأ يهو لطابلاب ةبسنلاو ىوعّذلا
 ف ريخ نم كوثادح ام لكم رةبذاكر ابحأب كنوتأي نيذلا نوربخلا كّعَدْحَت ال يأ ةدّدشملا ديك أتلا
 لطخألا لوق هنو بکا يل لاقق يقدم ۾ يأ ناله يب ڏک لاقي لتعم

 ایک بارلا نم ءالظلا سلع طياوبا تير مأ كنيع ككيذك

 يذلا يأرلا َّنأ لعاف كدصتل ققاوم ريغ أ تيأر اذإ و ( ىنمملا ) دلما (بيرغلا) « مهد

 طي رفتلاو طارفإلا ضيقت وهو قب رطلا ةمافتسا ىنمت نبه ٌدصقلا نوكي نأ نكيي و لوقعم "ريغ هئاضق يف هيلع ت

 بيصم "ريغ يأ لقملا نع ديمب هناضق يف هيلع تيب يذلا يأراف رمقتسم قب رط ىلع يرجيال ارا تيأر , اذإ يأ

 يأرلا "الاف جوو لّيفتف هثريغ هلّيفو ٌفُْعَضو طخ ةو هلايا (ض) أر لف (بيرغلا) « مءد
 لاو -_ هئيعض

 زك أو اعترشو اهريخ لامعألا ىلع دازجلا وهو باوثلا نم هازاج ةباثإ للا هَباَتَأ ( بيرغلا) « مو »

 إ4 حرصلا () لج حرصلا (؟) ماع لطخألا 0
(FA) 



 نومي ألا ةديصفلا ه5

(fY)ةلوكأم ةر يمحو تاب دق ام بأنلا دا تاون ف تيمرو  

 لوقج وهو لا يف یتا مث اووم تعج ام انيل ید 090)

 ليقث وهو شیجلاب ىري دقلو لح بئانجلا ىلع فخم ىنغَمو (؟5)

 ُليزج تينأ ام كرست أ رم  هترفو ام دب نم هلق (؟8)

 لوبقم هتك ماركيلا رر ڻي تراك ام هناف كاذك إ ( ۳0

 ىلاعت هلوق هنمو « هيلا اوباث مث هبا هنع قرن » لاقي عوجرلا باوتلا ”لصأو ةرخآلا باوث يف هلايمتسا

 نكلو لاملاو حالسلان م هتددعأ ام لمحي لوطسألاب َن كشعب و (ىنعلا) « اأو سانلل ةباتم تبا اج ذل 0

 ثعب ام ميج نأ هيلث يتلا تايبألاو تيبلا اذه ”لصاحو . اهيلع انضبق اَنَنأل كيلع ال انيلع دلا كلت د داع

 يعمل ركسملا ةضبق يف راص ليلئاو حالّسلاو لالا نم قتسمدلا هب
 اهقنع قد اذإ سارق ( ض ) هتي رف سلا سرق نم ةسي رفلاو 290 تاوھللا (بيرغلا) « ج »

 سي رف ةرقب و سي رف روت لاقي ليعقلا سب ب رفلاو ا "ر لتق "لك ر اص یتح لمعتساو اک مث اذه سرلا لصأو
 ةيلغل ءاهلاب تءاج ان ةلومتم ىنعمي ةليمق اعرسكي يتلا دسألا ةسي رفو و سي رفلا ثنؤ» ةسي رقلاو ىلسرف عجلاو

 اغاو ةحوطنم يعف احط ىلع وه سيل هنأل يرهوجلا لاق . ةيمرلاو ةليك لاو ةحيبذلاو ةحيطنلاك اهيلع سالا

 2کو ي امو سرغي امو حمب ام هسضن يف ءيشلا وه

 اع رم رحبلا يف عجر مث كلام رفاو نم تعج ام انيلا ”لوطسألا كلذ لصوأو ( یتملا) « مع و مج »

 لمتشا ام انبهن يآ كلذ لبق هحالسو شيب ًاليقث ىَرب ناكو بلا يف ةب ونجل ليلا ىلع هعاتم لمَ ٌفخو
 ليخلا ىلع هلم لقب تح هديش لاومألا نم هيف نب مل يأ الاخ عجرف حالّسلاو لاومألا نم ”لوطسألا هيلع
 بلا يف ةبونجلا

 لسا (ملا )"فا هنمو ةبهلاو ةداي لاو ةمينغلا لَمتلاو ٌءابإ هاطعأ عنا هلق (بيرغلا) «مه »
 انهتسا اذه . انيلع ةميظع ةَ انب هتلمف يذلاو كلام رفاوب هدام ام دعب نم ةيه انابأ

 وهف نيونتلا ريغ هيإ تلق اذاو ناك يدح يأ نم ةدازتسالل لف هسا اإ (بارعالا) « » ٦

 كك کتی دولا ثيدخلا نم كدب زب نأ هرمأت اغاف لجر اي هب تلق اذإ ٌالثم دوهعم ثيدح نم ةدازتسالل

 تنشام كلذك انذز ( ىنمملا ) “6 اثيدح تاع تلق كنأكف نيونتلاب ميإ تلق نإ و ثيدحلا تاه تلق

 كّنِإ َْقَذ » ىلاعت هلوق وحن هازهتسا ماركلا نم هََمَج . *لوبقم هتاف مار لم نو اا لع اف كيتي نم
 ۶ ميركل ذي ءزملا تن

 4 نآرقلا () حاسملا (ه) + حرعلا (4) حاحملا (+) اهل حرعلا (؟) ڳچ تارقلا 0)



 oY نوسيرألا ةديصقلا

 اط تنأو ايس الو صخش اهدي نب ت ف كوالا تشد (۴۷)

 ع 5 مآ م - 0 ۳ ئا
 لصد تنأو مهب اهيشتو هر شؤم تنأو مهف دشا (؟8)

 لوط ةفالمنا عاب يفو رمق هاب يف دحج ني اذام (؟9)
 (فلار

 ليزا وهو فلسا اهف همام ارض دخ يهو ةرزملا 3 (40)
 7 2 0 5 و تس هيلو

 لي وهو تاّحهملب دوحيف ىرقلا هفلكت ةعبسم ضرألاو )4١(
 تس سس سس سس سس سس ع سس صمم م سس مع ستعمل

 (دكاسس ماس نمي س ےک ) لعارق راج وهو (ط سس حم ب س ب) لعارق راد ( قل ) معارض ماج ( تيكر ( فلا )

 امو لت ىنعمم يس نم "کرم اهب یک ةلك ھو اسال فذخم اسال ( بارعإلا) « هوما »
 لوق هنمو ريقحلا ريغصلا ليثضلا ( بي رغلا ) واولا عم اهلاعتسا روهشملاو اهلبق ام ىلع اهدسب ام حيجرتل لمعتستو

 ةغبانلا لاق فيحنلا قيقدلا يأ وهو « كصخش اليئض هيف تنك قلا رهظ دنل هللوف » هنع هللا يضر يلع
 a سلا اهسينأيف شقا ن بما ةليثض يتتَرَواَس يقأك بم

 ”لءاضتي وهو ذمو امض يأ « ةلووض كلذ يف كيلع ام » زاجلا نمو فالك ت ايلا نم ةقيقد يأ

 مهتم سیلو مهلا بسنناو موق يف لخد نم ليخدلاو -- هنع رصاقتي يأ كلذ نع

 ًافيمض ناك نم وجر اذام ( ىنمملا ) ةردحج ىقنأألاو ٌريصتلا دعما لجرلا ردحجلا (بيرغلا) هد
 ثدتقمو قلا [ مساو حركي أ « عابلا برو عابلا ليوط نالف » لاقي ر ردتقم يوق ملا ةغيلخلاو ارجاع

 ةفاسم يأ نيديلا َدَم رده لصألا يف عابلاو لتا ىلع كلذ لکو همسي مل اذا « كلذ نع هاب رّصق لاقيو »

 مركلاو فرشلا نع عابلاب يَ ام رو امهتطسب اذا نيقكلا نيب ام

 يذلا عوبسلاو ٌغابسلا هيف رثكت ام ضرألا نم ًةَيَو لا (بيرغلا) « او » ٤٠

 اهب هباصأ ال ةريزجلا كلت قسما مو لوقي شطب رقا ةرب زج ةري جلاب دارملا لعل ( ىنعلا) سلا هرعذ

 راص نكلو هيض نأ ًايجار اهب لزن دق ناكو دوسڈلاک اهب اوناك ن يذلا دلا لاطبأ ةهج نم ةيزهلا لذ نم

 ءاج يأ انع کای نوک اهر اهب داخ الجر سوفنب اهب مم نأ اهضأ ةف يأ سكملاب رمألا
 رقنع لوقك عابس مط متم ترامف حودمل ”كسع مهتقف ةريزما لل باحأ

 مو هت هناي < نسج نمضي تشن عاسببلا زج دمك رف

 حيسملا دبع لاق عابتسلا نم عون ًاضيأ وهو حاولو  لعا راد يهود خا ضم فد

 اهجاجلا نهب يلفت انياب  انيصع فويسلاو مهلا اودع

 ( oةغبالا  veتاقثسملا م 4 حرسلا 2م ١١



eAنوم رألا ةديصعلا  

(Y)ليلا ارب دقو نهب ًالهج اسابا يف ثألا فاس دق  

 ليدي هنم مرا نق ًاله بذاك ٍنظب اهرب دي برخ (59)

 لوجو ةيذاك يار نظلا يف قتلا اذإ فيكم رفت نظلاو (45)
 يق هلالا رمت نرم كافكو اهلك لئابقلا حج دقو فاو (£6)

 ليِعَر شويجلا ذامنإ لبق كل ماف ادا بئاتكلا حجت (۴0)
 ليي كلا يقل اذا الإ هناي قح تيب سيل ٌرصنلاو )٤۷(
 ( سا س ج ) نط يآرلا يف ( ملا )

 © اعاتقلاروسلاو اہم لوحلا یل مينغ ءاضا اسسأل ير

 يلات'ا ُتيبلا اهدي وي « ارم ُرادِخ » يهو لوألا ةياوترلا نكلو

 “لاو س اجآلاو  تاغتسا هبفاصتساو ةفايضاا هيلا بلط ادي ز فاصتسا ( بيرغلا) «۲»

 ام ىلع ىب غدراح ير يأ راحلا ىلع ل اهجلاو بذكلاب يأرلا ْفَصَو .ٌعصاو ( ىملا) « غو ء۳ »

 فيكف يأ ممطلاو ءاج راو للا لاو قرا بز اولاق ناسنالا ريع يف ثذكلا لممتسب دقو هل ةقيقح ال

 وهل وحسم دلاو ”بذاكلا يأرلا نظلا يف قالب اذإ فيكم وأ لوهجلا بذاكلا يأرلاو نظا قالت اذإ

«sonعيمج م. هئي يأ هلق كلذ كان و هللا رسما عم تح نكأو لااقل عیج عم اج (ىنلا )  

 لء وسلا لوق يف اك ةليبمااو ليشلا نيب قرب دقو . كع هلا رص عب تيجو هعفتي مل لئامقلا

 “یی حاسس قح شف  اكاصز لَ ال نأ ةد

 ربأ نم عاجلا ءاتاأي هليبقلاو لبق هلو سن ءابآ نم ةعاجلا * افلا » تيبلا اذه حرش يف يزيربتلا لاق

 00ن لاق اهججو دحاو
 اباو موجو لاجرو ريطو دارجو ليخ نم ةمدقت» ةعطق لك ليعكلا ( بيرغ ) « ء۷ و ء٦ »

 ةرتنع لاق كلذ ريغ و

 لوألا ليعترلاب لوا ال ذأ يسراوف قضا يف زدابأ الذإ

 2 ألا كشويج ديت نأ لبق كليخ نم ةدحاو ةعْطق ابف كلو دری 9 تبئاتك عم ( ىلا )

 ةف بلع ةايلق ّمَتق نم ك » ىلاعت هلوقك ةريثك ةئف ةلبلق "هتف تبق اذإ الإ هلقيقح ”رهظي ال رمّتلاو
 “ا ١ نذل روک

 جج نآرقلا (1) ۱۷۹ ةرتع ٠۴ )١( ةساجلا (4) لج حرسصلا (م) ا حرفلا (©) ٠٠۷ تايلصملا )١(

o) 



 :o نومي رألا ةديصقلا

 ليم نيقفالا رُشَحِو ج فخ ٠ pe ضرألا * وُشَحو اۋاب 0(

eلوك قف تافهالاب الو واب دمعت جاما ال ارتا  

 للحم مهتوقو ناك ىتح ار اوسي م ضرأب اول )۰(

 ليي عيجنتلا ىلع عيجنلا الا ىذلا عاجمجب اييف اوكرتي مل )0١(

 لهجحتلا يعتي ال ام نهم ىجتاف قباوسلا ةفظاأ هتتماخ (ه5)

 َضرألا الع مظع رکسمب اؤاج ( ىلا ) "”دّصقتلاو - ؟2١بجللا لذحجلا ( بيرغلا) « ۹و ۸ »

 اومجر يأ ٌلفنو رك ىتح قويسا حام رلا اولمعتسي نأ ريغ نم اوعَجر من برقلاو قرشلا يف هليح ٌليهصو
 لءاومسلا لاق اک لاتقلا ةّدش ىلع لدي ب هنأل ادم برملا يف امر لاو فويسلا اسکا . ٍلاتغ ريغب ني وعر

 )لق نيعرادلا عارق نم اهب ب رشمو قرش ردك يف انفاس

«o.»رر رل نق » زب اعلا لي رتا فو هب رك ام ةلدشلاو اهرقك أ هلو الع نيعلا لح ( بی رغلا )  

 2 3 214 مالا هّسمتف دالوأ هلال نءؤملل توي ال » يلا ثيدح يفو « م0 کیا هل کک اللا ضر
5 6 
 اريذمت ةتظعوو ًالياحت هتب رض» م طرق اذه لثمو فااحلا مق وات لثم ةريسب هس الإ يأ « 1

 َرادقلا هيلع * ےب . يذلا ل اعلا نم شاب نأ وهو ةلقلا يف طرفملا ليلقلا يف لص اذه هظعوو هيرض يف غلب

 دس ليك لف أرب ةنضخ ةمتو هب عقو واف ٍناكبم لو زنلا ىلع يحي نأ لثم للحي و سف هب 5 ' يذلا

 اوردقي 1 ضرأب اور ( ىملا ) ليج دعب هيف رضق اذإ © رحأألا يف ر رذع » لافي هش ريصقتلا رعألا ي ريذعتلاو

 ةدمع لاق ليلف تقوا يأ ني ليلحتا الإ اهب مهفوقو نكي ملو امارت اودي !, مہم اکی تح البلف الإ اہ وفق نُ

 سرما 5 ةعرس فصو يف بيبطلا نبا
 Ouro em مال ع. مارش .u“ 2 ت
 ا . ر ق ةا يفالظاب بارلا يخل

 هيف رقي ال ءوس حاسو برحلا ةكرممو نينا قبضا ميطوملا عا ءاحْسللا (بيرغلا) ٠۲« و هذ»
 تلسألا نب سيق وأ لاق هّبحاص

 عاج هک رتو م ابممط دج برللا قدی ر

 نب يلع نب نيس اب حجج نأ » امس نب ورمع ىلا داير نب هللا ديبع بن هممو اسبح ةيشاماب مسج

 - ءو ليئا نم قاسااو عارذلا قدم وهو يفيظو مج ةفظوألاو س هسيحأ يأ هنع هللا يضر «بلاط يبأ
 ب 2 ایج

 ىلتقاا ءامد ةرثك فمي ( ىلا ) قاسلا ملقم وه ليقو قاسلا ىلإ سرلا قوف ام وه لبقو اهريغو لبإلا

 ميچ ةيابلا (0) بث نآرفلا (4)  م+ةسامحلا (<) ج حرصلا () £ حرعلا )ا
 حاحملا (7) تايلصعاا (1)



 6٠
 سس 8

 00 5 03 ي 0 0 0

 لولسم كرام ايي هلل ار قتسمدلا مار ىلا نإ (ه؟)

 ليلا جيلا ْضَرَع الو مي اهتاماس الو لح ابشرأ ال (ه)
 5 8 2 « فلا 200 0

 لوو ةلذ قئلمألا طو ىنا ىح اہ ادب َنئّرحلا تيت (ه0)
 حر

 كليلت نينمرألا ٍضرأب اجو الط مييلع تقل يتلا كلت (هد)

 ليلج وهو طلا اهنم َعاَميَو طِياطُع وهو جوملا اهنم بات (هالز

 ”لوقنمَم مدو قمأ عنز اإ مجاعألا برملا اهب تَرَ (0۸)

 (اعريع) ىضتا ( حم س قل) (ام) ( حفلا شس ) اينأدب لقرملا ثيل ( فلا )
 (ں حم ) ليكا ( اهريع ) لیلا ( ط س مم س ساس ل27 ( ج )

 يأ اهلج قوف اهئاوق نم مابف یبا وسلا هتضاخ ىتح مد ىلع ليس امد الإ برخلا ةكرسم يف اوكرتي مل لوق

 سرفلا يف نسحتسي امم ةرفلاو ليجحتلا نال اهمْسُح داز
 ٌلولسملا هللا فيس وه يذلا ملا اهبحاص اقلاع تسلا دصق يتلا لولا نإ ( ىنملا ) ه4 و هس»

 يه تسيل يأ لينلا ضترتك اهجيلخ ْضَرَع الو ثم تاحاسك اهتاحاس الو بلح ضراك اهّضرأ ال

 ينلا ةبيعكاا يأ ةبيتكلا « يتلا » هلوقب دارلا نوكي نأ زوجيو اهيف داسقالا يف عمطي ىح ةّيسابعلا لولاك
 دالبلا ج يف نومياش هلاجرو ملا وهو لواسملا هللا فيس اهف اهم راع نأ قتسمدلا دارأ

 لوقي اهب حتتفا يأ اهب ادب هلصأو رعشلا ةرورصل اغلا ةزمهلا لاديإب « اهم ادب » هلوق ( ىتعملا ) د

 قتسمدلا “لذي ىتح يأ قتسمدلا ىلع و رلوخلاو رلذلا لابو عجر ىتح اهب راح حتتقا لقرطا تيل

 « اپ ادب لقرها تبل » خسناا ضعب ينو . اهحاتتفاب قرا ءادتبا ببسب

 تقل ةميظع ةقان برملا و وأ بئاتكلا سج ( ىلا )“ليلو 200 لکا (بيرغلا) هده

 قبس دقو اهيَطَو ةدشب ًاعيمج ةينيمرأ لاو مهتكلعأ يأ ةّينيمرأ لهأ ضرأ ىلإ ةلصاو انو اهيلع اهردص
 يرتحبلا لوق اذح وتو 2” لكلكلا ةخانا حرش

 ©7نارجو لكلب مهيلع برحسلا وت تقلا ذِإ نوثكانلا َنعْذَأ
 لجأ اهتديت جاومألا مطالتلا رحبلا لوه نم معآ اوه ( ىنملا ) ©0طماطلا ( بيرغلا ) «هب»

 : يننتملا لاق بلاغلا وهو بوبحلا نود هورككا رمألل "ميسا بلاو هن عري امالکو ليلا بطلا ةدش نم
 وطلال ىلإ قرت لهو بر نم كبارأ ام يرذيآ

 شحافلا لوطلا وهو ققلأ نم قم 2 سرفو قمأ جر لاقي ءاقم يهو ليوطلا قمألا (بيرغلا) «هم»

 49 ينتلا (0) ¥ حربملا (ه) ٠٠١ يرتسلا (4) لپ حرسلا (۴) لج حرصلا (09 لپ حملا ()



 oY نوميرألا ةديصقلا

 هاك وهو توي داك ال نم اهب (موصنم تام دق املا كلت (هو)

 س ( افلا

 ليِلَقَو ةرفز يهاهمنأكم اشأتاو _حاوجلا نيب امدح )1(

 ليو#ت وفصل ٌماطَتْنُس ال مييلع حينا رحللا ااو )١(

 ليلك وهو ةفرطلا اهنع ترب مبقوف ةريهظلا نمش اهنأكو 00

 لووت وسع لآ لابحب يطق َلْبَع نأ الإ َكاَذ اَم (05)
 ةو ةە 7 يتم 5 5 00 530 مال در

 لرلفلا هنجو لوكللا وهف ةبيتك فلآ فلأ مي هذ 64)
(a)ر  

 لوق كيدل لف كيلإ القت هلاجر ةامح يدم يذلا وهو (ة8)
 (ملا ساس ی) ترا (ح) (جم سلا ِب) لیوع (ب)  (ط) ام اکم (فلا)
 (طرةاك (ھ) )د )

 ”لوقصم فييسو لي وط حر مط يف موا ا مو ماجيألا برملا اهب سلك ( ىنملا) “ياو ل وق قد يف

 تلباق يأ « ترحت » ىنعم نوكي نأ نكميو اه رش نم َنوُجني ال

 َضرتعا هون وأ "طع اهنأك اهب نيصوصغم اوتام برملا يف نيلوتق»اوتومي مل نیذلا (ىمملا ) 46« وه»
 مرودُص نيب ةلسيلغو ةرفز ةبرحلا نود اًنغو انه مهصمب كلهو برملا يف میشم كله يأ مهةلخ يف
 احلا بيس يه تراص يأ برملا وأ ةريزللا « كلن » 2 دارملاو مهئاشحأو

 اَيْعَأو بعت الالكو الكي شما نم ل جرا لکو - ؟2ةريهظلاو س انآ ( بيرغلا ) «ة< ودك »

 روظنملاو قوطنملا ققحي لو ان هّرصب و هلال ؟لكو لملك و 5 ف شاب ”رصنلا ڑکو

 لإ سيل امن اهترك ذ یتلا ةردسقلاو ةرقلا نم كللذ لك ( ىنمملا ) “یطتلا ( بيرغلا) «ہج»

 لا انه م لاو ( ملص ) يتلا تیب لها نم وه يذلا وعلب للصم ةري زا كلت منكسي ن َّنَأ وهو ببسا
 دودمم لح يتب لها 2 ثيدحلا ىلا ةراشا هيقو E دوهع يأ 4 اهومطتف لاح مهني تناک و موق نم

 « ””كيدبأب رخآلا هقرطو هللا دبي هنم فرط ءامسلا نم

 اتي نیو سکت الكس (س) لکو ًالوكت ( ض - نإ هنمو هنع لکت ( بيرغلا ) «54»
 E ةحيق ًدلكت هب لكّنو « باوملا نعو نيعلا نعو ودعلا نع لك »

 اولفناو اوالقتق مهمزهو مرسك اذإ ”موقلا لف نم ”لواقلاو س آر اذإ

 رحبلا يف اهوكر ت يتلا مهب رح دعو مهليطاسأ انه ةيدحلاب دارأ ( ىنملا ) "”ُلقتلا ( بيرغلا ) هدهد
 ب جرصلا (5) راوتألا راي (ء) کچ حرملا (4) ج حرصلا (+) تپ حرملا (2) چ حرصلا (0)



  sorنومي رألا ةديصقلا ةديصقلا ا 1

 لوطي هيل ارس انقل ابتا ا سويل َتقلك تنك ول (5)

 لر كنم مالا نوكي نأ نع هِنمرأ نع هليحر ُكََْو ةلافكف )٩۷(

 ُلوُصَيَس نم لوم فيك مزملاب | هَتْيَرَأ نامل َلَبَتتا اذإ ىتح 58)

 ليل تززع دقو بيلصلا ن جاافألا متل )۹( ا

 ليمأت احد ٍبَرتلا نيد سالف حيسملا َنيغ اوُدَيْمَيلَو )۷١(

 ُلِّيَصلا هب يغاطلا أ انت ذإ هب ها ىرخألا هل تدهش ام كاذ ام (ا/9)

 ليج وهو ْمَّصلا دادا آلأ

 ليس ةويحلا ىلإ كاذ دعب نم
 6م دل مهب نس سپ س دک هب ىعاطلا ءیدر نأ ( حم س مكر اهب مانو

 هفويس تحت مالالا نم تشر (۷۲)

 نكي لو ندا لیس تكلس (۷۴)

 (اهويع) همارع (ط) (ىلا)

 اجر نم اتو اوناكنيدلا ناك اورو
 ° تشولا (بيرغلا) ۰ و4 و۷ و

 ءازهتسالا عون نم اذه لك. اهليفت لبف كما ةيدح اهوتمب هركسع ل
 ٌيوفاا احرلا وهو جل عمج جالعالاو 1

 درعألل لاقي الو جلع ةي يذ لكو ًاقلطم رفاكلا ىلع جليا ؛ لطب برملا ضعي و محملا ر 25 نم مخضلا

 قاتلا ماعلا ر هدب لبو تشاو 1 آاَعو هتيم تجرخ ل احرلا جلمتساو « جلع »

 ابق ففنيَف ةماظلا 4 2 ناک * واال انزع قءاَضإلا ٌديدش يأ يو قا کر کو « قات باش » موق

 يذلاب الا لما نم لفأ لو هيلع د تانآ ترشنو مس: يرعلا ةّيح وبأ لاق + فات يأر هوڪو اهمفدي يأ اَهُأَردَيَو

 قذاح يأ بقاث لقعو ”ريهش ث يأ بقاث سَو هيف بقا دارأ "هبقاث انآ

(VIDسيل » تيما اذه حرش يف ٌلضافلا خيشل ثلا لاق . رهاظ ريغ « كاذ » هلوقب هيلا راشلا ( ىلا )  

 يغاطلا أزهتسي اظ اذا بيلّصاا وأ بّهرتلا نيد وأ لقرهلل هب ماشلا لهأ ىلراسأ تدهش يذلا لثم ”رمألا كلذ

 ةعقاولا نصأ ملت ملام لوقأ « هتداهشب يأ « تدہشام » ردصم ىلا جار ريضلاو هب لقرلا يأ ليلضلا

 ةيلاتلا تايبألا ىنمم كلذكو ٌنّذمتم تيبلا اذه ىنمم مَن

 نم ذوخأم ڈفانلا يأ ۾

Vg VY»نيش اذهو نودع يأ راجت موقلا هادتعو ادودمم راص يأ دتعاق هلع ( بي رغلا )  

 نأ ىراسألا ىلع ضرع 2 قرا نأ تيبلا اذه نم رهظي ( ىنملا) هيلإ تقتل الو د

 نيدحلم اوراصف مهتايح يف ةبغرو هقويس نم ًاقوخ مالسإلا نم اوءتريتف لتقلاب مددعو مالسإلا نم اوعتربتي

 دمي ال يأ هب دنس ال

 ناسللا (۲) چچ حرعلا 0١(



 oo نوسرألا ةديسمقلا

 فل

(V2)ليقم ديد ملا روثأمو ردع هفقلخو مالكا راب ىضرَأ  

 لوامملا ىلا ىلإ يتلا وهو ةظيفح ءايللا ىت دق شلاق (/ه)
 4 ناک له (1/5)

 وحش يهو ٌروُخلا حافلا تدق ىم بيع نيو تمتع ملا نأ (۷۷)
 («سا- خل ب ومالا ( ت) (نط ) اوضرأ ( بلا )

 اومز) اله يأ اله ین « الأ » هلوقو مالسالا نم مهتمارب عم اولتق لب لتقلا نم مهجتي ' ل اذه مهلض نكلو

 مهنأل هفويس نم ًاقوخ مالسالان « اؤريتيال نأ مم ينبني ناک هنأ ىنملا لصاحو ليج ءيش وهو ربصلا دادتعا

 كايمج اريص اوريصي نأ مهعزأي ناكو كلذب لتقلا نم اوجني ل

 ترآ اذإ» هنمو هاورو هلقت اذإ (ن) ثيدملا رثأ نم هنملوقنلامالكلا نم ُروثألا (بيرفلا) «الةوالع»

 هلسلستو هقتورو هدنرف يأ هرو فيلا را نم ديدحلا روثأمو « رات متا تع نإو 51 ملغأفا

 يرعزألا دشنأو عمج سيل دحاو وهو ص لع لاو هتجابیدو

 دشا اهب قاب اج راضم يضع ينزع ضي نسا مک

 لبق نبا لاق را هنتم يف روثأم ةفيسو
 ديراس رس ىلع انك او يلابأ الو 2 يتلحار رولا ديف ين

 نابم لاوه يذلا « دلا » مي يلع وبأ هيلا بهذ كهل لمف ال لوعتم دوثأملا 9 يدنعو هديس نبأ ل لاق

 رتنع لوقكمهَمَِل ا اون هينقي ٌءانقو هان ءاي ا يقو  هتتورو هدام ًاضيأ هجرلا تأ

 “رتا منل توماس ورا ټا ,يلعاو كلابأ ال كءايح يفق

 لاو اهب اهللاع الم (ن) راتلاب مهسلا وأ سوقلا نالف لم نم لواملاو 3 ”نيينجلاو س؟2ةلفيطملاو

 ريهز نب بعك لوق هنمو ملا كلذكو لولم لاو احلا داماو مجم
 “لولم رانناب هيحاض أك ادخططُم هابرلا هب ل موب

 نأ مهين يف ناکام عم طقق مهفالسأ نع روثأملا مالكلاب اوضر له هانعم © لا یا » هلوق ( ىنملا)

 7 هتريقل ردغلا نم يبحتسي راو اليقص ایس زممل نأ لاخلاو ميلمف نم اويحتسي ملو كلذ دعب اوردغي
 وأم دارا نأ ملعاو مالكلا روثأم دمب مردخل رارحأب اوسيي مهنأ لوقلا لصاحو رجلا يف َقلُأو توما ىلإ
 « مالكلار امو كايا » لثلا يفو ربدتف رهاظ ريغ مالكلا

 يئارغأطلا لاق يأرلا ء5 وجو تابثلا هو ةلاصألا نم هنم مكا يأرلا نم ليصألا (بيرغلا) «۷۷و بجد

 )١( ةرتتع (+) ناسا (؟) تاقا ۹۸٠١ ) )4ا تا (5) ج حرصلا (ه) لپ حرصلا 2
(a 

 ٤ . ع

 ليصا دالجلا يف يأرو ساب اذ لبق قراطبلل فري



cotنوميرألا ةديصفلا  

 لوح حابطلا نأ اولدح له يلع يرغش تيلف رارفلا لأ (۷۸)
 لوصنو ةا هت مام اكو الخ نيرثكألا (/9)

 لوڪأ سوفنلل بور باح  تلطمتو انقلا صتترا اًذِإ ىتح (۸۰)

 وبلا مجدي هللا ىلإو ةعارّضو هل اوديأف اوجد (49)

 لَّطَملا یدل ينتناز لْمَملا ةّيلحو لسا نع يتناص يأرلا ةلاصأ

 عج ثوُقتاو س ”حو عج قونلا نم رسكلاب حاقلاو  ليصأ وبف لأ هلام "ل اکو لأ هنم لمتلاو

 رو نم تع كير.“ را" وخ ”ريعي و نبا ةريزغلا يللا ةقيقرلا ةقانلا يهو سايقلا فالخ ىلع ةراوخ

 ٌلجرلا كلذكو رتو فص اذإ اروح ( س ) روحو اروح ( ن ) نَا راح نوثوقي ٌراكتألاو فَلا وهو
 يطعيلسلا ناّسغو حامرطلا لاق

 0 لاجتلا وخ تعج اذإ كلام لآ تم د دجلا ةا يا انأ

 © وألا 5 بولقلا روش مهنإ يل يب هلإلا حم
 يأرو ةعاجبش لهأ 5 هل ”قراطبلا كلذك لوف ف نوكت ال ]ماوملا قاينلا ن اک يأ م حضاو ( ىنعملا)

 يترمملا لوق اذه وحتو برملا ين
 يارتا قاتلا تنأو ًاعافس باغ تيل وأ رمشلا لخ رواش

 قلا ةغيعض لجلب لقسم هارشُع ةقان تنأو بحه انأو يني رابث فیت يبل اذه ینعم يف حراشلا لاق

 اوريخأ له ترم ىتيلف مهعبطو مهتداع نم رارفلاو برحلا يف رارف لهآ اوازي مل ( ىنعلا ) هم »
 عبطلاب هآَنبُج مهو برملا نم نوترفي ال فيك يأ ريحت عابطلا نأ

 تضفتنا ةرجشلا تصمتراو هزازتها دتشا حلا صمتراو متت ( بيرغلا ) هدحوحءوبو»

 « لا تاب لا یلاو» هلوق (ىنملا) ""2ةبجلاو اتو وب ومکلآ صار عر هنمو حجي رلا اهتصعرو ”تكزتهاو

 عبصألا يذ لوق نم
 ںی ىلإ ًاتالخأ ہت ناو هتميشل موي جار هيرعا رك

 يننتملا لوق يف اكةراعتسالا ليبس ىلع هك برشلاو لك لاو

 لوک سوفنلل بورت “لع  اهشرعو شوبجلا لوط کرا

 لإ حملا (0) يلج يلا (4) نالا (+) ٠٠١ حامرطلا (؟9 هل حرسلا )١(
 ٠٠٠١ ينتلا (5) ٠١٣ تايلضفلا (ي) چ حرسلا (۷) چچ حرملا )١(



 هوم نوميرألا ةديصقلا

 لييذو ماد دوو ىَرشو لشلتت كيا مهل لاب ال ذإ (40)
 لوسرو هدام ةلاسرو ةواتإو ةداقنم ةَآإو 49

 لومألا ىجترلا تنأ مث كل ةروحكحمم ةف تلك اذإف 9
 هلومفم اهءاضق ترا دب الا ٌةءاّصم ةَنْرَمَك يأ اذإو (85)

 ليڪو هاب ام هن هلو موزفب قالا مورنيو ۸
 ليمأتلا كرد نع يني ام مهف ةِقفرْصَلا س نڪرڏلو (۸۷)

 ليل فويسل تب ناك نإ مباح يف الس نمو (40)
 ليمأو فلش حابس ب مل تيح تلليخ ذايب َنَقْْبَيَلو (45)

 © اوضه اواغلغت » "لاقي هريس يف عرسأ لفلغتو لجرا َلَمْلَع (بيرغلا) « ۸ و و ۳ و ۸۲ »

 ٍِضرملا يف هللا ديبع لوق هنمو ضارعألاو رهاوجلا يف كلذ نوكي ةدسو بصت ىلع هيف لخد ءيشلا يف لغلفتو
 ©يسي ينال عم هيدآبق 2 يداؤُم يف ةت بح لافت

 ےس هس و هلق جس

 ىلاعت هلوق هنمو عوجأرلا ةبانإلاو س 0 كيمّذلاو - ؟*ةدختلاو س دلي ىلإ دلب نم لود ٌَلَماَمُم ةلاسرو

 ةباتكك ةواتإلاو - داحاو ینمچ يا باتوت باوا ينم اجرو « بینم بيتم وا ملح مارب ناد

 دشنأو یراکسک یوا عجلاو ةيابجلا يأ ٌةوانإلا مهلع ١ تب رظو و اهجارخ يأ هيضرأ ةواتا ىدا لاق جارخلا

 ميسا ج ت رباط يرهوج ا
 © هرد سَم ؤرما حاب ام لک ينو ةوانإ قارملا قاوسأ لك يفق

 مقو ىلع بلغو ضمب ىلع هضمب ديدحلا مقو توص ليلا ( بيرغلا ) ٩ مهو مهو ۸۷ و » ۸٩

 ل تكرص اذإ ًاليلص (ض) ءيثلا لص نم « ليلص ةاكلا ماه يف ضيبللو » هلوقك لطم فيسلا توص
 « ؟ةليصاو ةركب هوختيسو » ىلا هل هلوق هنمو ٌلئاصأو لأ حلاو برغملا ىلإ رصملا دمي ام تقو ُليصألاو

 بارلا تيبلاو لتقلا نم ٍلَمَألا قوف يأ « حلا ينثني ام » هلوقو لا وزرغلاب قحالاب ُداركاو ٠ حضاو ( ىنعلا )

 مهدالب نمر عضوم “لكى لإ ليم حودمملا ليخ نأ دارملاو ةفلابم هيف

 دك نآرفلا (5) جاتلا (0) چپ فآرقلا )٤( كيف حربفلا )e( ي حرملا (؟) هدف ةساحلا )



 نرسرألا ةديصقلا 0

 لواط رايتلاو بع لالاو اهتكحرتف مهتاطوأ تود مک (6) ع 4 2( (افلاز
 چ

 ةلوجهو < تچ یاوطت متامأو اوبا ثيح مءاروف (4٩)

 كوف باتا انييب اهنأكو ضنا باللا نيب اهنأكف (90)
 37 592 1 0 7 ع 2 8 8

 لولذ يهو مزملاب اهئطَوو اهفارطا نم ضرالا تيتا دقلو (49)

 لوزتَس اأ ابَح ىح ةه كلا ابجأ تيرمشتماو (4)

 ( یک ) اهكرش (ب) ( قلز مراطقأ ( فلا )

«A»واط ميدو بت مامو يأ « م » نم ةيلاح ةلج « لا لاملاو » هلوق ( بارعالا )  
0 00 

 للَط ءيث لك صخشو راذلا راثآ نم صحش ام وهو للط عمج لولطلاو ̂ 2سود (بيرغلا )

 دجاسملاو ناطيملا ٌراثآ ردلا لهأل لااطالاو الط رخآلا هممت « گيم يقارو هللُط ينبجيأ » لاقي هنمو

 « اهنكرتف » ةخن ينو ٌمححضاو ( ىنمملا ) ٌدقرملاو براشملاو لك آلا ربولا لهألو

 ًانئمطم لابجلا نيب ًاجرفنم نوكي طئاغاا وهو يم عج لولو | ؟9فئانثلا (بيرغلا) « ۹۱ ۵

 يأ تاوانلا كليخ يوت مدالب نم هيلا نوهت انيح يأ « مهتامأو | مهءاروق » مطوق ( ىنمملا ) ملص ُهنَطاوَم

 ليلا ىلإ مجار « نهب + » يف ريمضلاو كليخ هيلإ تاسو دقو لإ اهم ضو ی ا

 نم - وأو لا نم قيضأ لبجلا يف ٌريغّصلا بِلا وهو بصل عج أباَصلا (بيرغلا) «وعد

 تشهن اذاو ناكم يف قت ال يأ ضانضنو ”ةضانضن حو - , < باصللا ءام نم بقعا » ل ااقب بئعشل

 يعارلا لاق هکر يآ طي هند انجرح كر تاس نالت

 2ا ارساا عمتسي : حلا ناک هنم ٌصضانضتلا يملا تيس

 (ىنعلا) ) لعق يهو ىرخأ "قفل هيفو يِورألا ركذ ذ وه سراف نبا لاقو لبجلا سيت وهو لع عمج لوغولاو -

 ةحماشلا لاب لا سوۋر يقترت 7 اهنأل لوغاولاب و ةقيضلا ةيدوألا نوطب يف بانت اهنأل رتايملاب اههبش

 كمزعب اهتئِطوو اهبناوج عيمج نم َضرألا ترس ( ىنعلا ) *”رعشتس ثتسا (بيرغا) و۹۳ »
 . اهنك آمأ نم لوزتس هنأ انب ىتح كتوطس نم ًاقوخ عوضللا َراعش اطابج تسبلو كل ٌةداقنُم ”ةباد ا اک

 مہتاینب ها أف » ىلاعت هل وق نم اهتكةرحو اہلَرلز « ضرألا َتيتأ دقلو » هلوق ىنعم َنوكي نأ نکو

 يناثلا تيبلا نم رهظي اک« دعاوقلا نم

 ل نآرفلا (ه) 5 حرصلا (4) ناسا (») دج حرسلا (0) ٠ وإ حرصلا 0

is م 



 هما نومرألا ةديسقلا

 هلي داهسلاب كفرطو لک تتتناو ايالا ىف كولم تمان (۹)

 لوغشم هضم رع هشم نم هلهأو فينحلا نيدلا رضب نل (95)

 كومو ةي كتنوأ ملأ انت ياوملا ملص كيل (9)

 لرد كرش ا روق بو ةمأل رر نأ كبتح َكاَذِبَو (۹۸)
 ليو ىَسلا ولت اَهَيَدَهَو ايما ةمأ ككعشنت ال (۹4)

 لودسم ا تاج ىلع تس  اهتوف َكِلْذَع باده ةِيعرو )٠٠١(

 همون لاح يف هدسج نع ًةلفاغ هفت نوكت ناسنالا ( ینملا ) "ياشلا (بيرغلا) « ۹۹ و » ٩٥

 نم» هلوقب دارلا كلذو سِدَسّجلا لاهتسا سفنلا كرت ٌمونلا» اولاقمهنأل هريغ رمأ ىلإ جوتي نأ هنکي نيكف

 حضاو لوألا تيبلا ىنممو ةلفغلا مون يف ق رغتسم وه نم نيماسلاو مالسالا نيد صني نل يأ « للا ضب

 دید ا لص لاقي رلحلاو سرجلا قلصلمك توم للم هينا لمس (بيرثلا) 4و۹۷ »

 لويذلا رج ج ( ىنملا) دت اللاو س ؟لومشلاو س ةنيقلاو س ليلّصلا نم ثشأ ةلصلصلاو َلَّصْلَصو

 یهر لاق ناک اینا نع ”ةيانك
 , دانغلاو مهيف سأكتا ايمن تشمت دقو لوبذلا نوترجي

 رعاشلا لاق ءالّيْخلا ىنعم دارأ انِإ © راتلا يف رازإلا ْلْصَم » ملص هللا لوسر لوق لی أت نإ لاتيو

 | 62 ارازإلا حرك نم يأ الو يضع ناثدلا ينيسني الو

 ببسلا الذل يأ » كاذب هلوقو مرد يسحب موتك ةدئاز ۾ موق بسحب و » ءیناه نبا لوق ريف هلبلاو
 « لا كريت نأ كينكي

 نم لسرتسا ام وحن ءيثلا نم لسرتسا ال نامسا بلاو بالا (بيرغلا) « ٠٠٠ و۹۹

 سيلا قرا لاق بادهألا ىلع ؛ بدها عمجي و" ةيدهو "قياده ةدح اولا باوثألا بفارطأ نمو رشا نم رانشألا

 © تنل سقم ةمدلا ربادهك مشو | احلي نيمتري ىراذقلا ةلظف
 )ن ضر رتسلاو بوثلاو مشا لدسنم لودسملاو اهتاصغأ يأ اجده ةرجشلا بده حلق لاقي

 عل ًائاد تيقب ( ىنعلا )تشتم م مالظلاو يأ « ةلودسم ليلا راسو هنشج » زاجلا نمو هلسرأو هاخرأ اذإ

 ًاضيأ تيقبو مهتتاوق ةرلظ اهب شک كتيادبم داشرلا ًليبس اهب تكلسو هنم اهي كلاب ةّينغ اهتلمج

oحرملا () چچ حرصلا (۴) قفز دي حلا م كدي حرلا  Eا ريهز (ه) » 
 ۷ ثاقلعملا (۷) ۲۷ درا (5)



 لوا أ ىلع بهذ مهف ةرينلا كتل 2100 )۰١

Y (N 48كلت لع لظ هنإف داجتلا كاذ اومدعي  ¥ E: 

 ”لياشت هنود ةبادحلا نإ ةفيلخ ملا نود يدمي نم 0٠١

 ”ليجتالاو ةاروتلا ُقَدَصْنو هلضفب هيف + :رارقلا هش نم 020

 ”هايتآألاو هيبشتلا قطب ال هلأ الإ هيف نك فططولاو )٠١6

 لوم رهوج يف هل ضرع مهنإف هيلإ اوشيق نإ نسانلاو )٠١5(

 لوقع < نُمنإف َنْرَدَص اذإف تكِظاون يهو هيلع نوسلا درت 0٠١0
 لوق مم يرئامضب هڪل  هكارذإ نع ترجف هلئئاق (۱۰۸)

 لأ ةّيعرلاب و َنيماسملا ِةَمألاب دارأ هنأ نكمي . اهسونن ىلع ىم راس هنأك-_ورّصلا نع اهنوصي كلذ ةبعرل
 وهو ينآلا هلوقب اذه هلوق 'لباق . مل هعاقي لوطب وعني عملا ةّيعر يف اوناك نيذلا باتكلآ

 "منع قاع لك ام ىده لکو ةمعن لك يل كنم ىتح ”لضفلا كل

 مناقل ليقو « ”لبلظ لبلظ ناكم » مطوفك لي وذ ”ليلظلا ( بيرغلا ) CINE Vg Neg لا

 نْمألا بس هنأل يسا داجنلاب دارلا ( ىنملا) « "5ايلط ًالظ مهلخدنَو » زيزملا لي زنتلا يفو للا
 هلوقو ئراکتا مابفتسا هيف ثااثلا تيبلاو بلاغ يعن « اومدم ال » هلوقو ءاعتلا ىلع لمتشي يناثلا تيبلاو

 « هب تيلط يذلا لولحلا بحذلاك » هحرش يف لضافلا خيشل ثلا لاق « لوا »

 ةه نأ اننكمي ال نكلو ةديجلا فاصوألاب هّنِصَن نأ انكي حودملا نأ ديري ( نمل ) »1-6«

 ءارعشلا نسل أ ىلع ةب راج تاهيشني

 كلذكف ٌضارملا هلباقي و هتاذب ”لقتسلا هسفنب مئاقلا دوجوملا وه اولاق اک رولا (ىعلا) » ٦

 ماقيبأ لوق اذه وحتو هضرأ يف هللا ةغيلخ هنأل هب مد وجو ساتلا نم هريغ امو هسفنب ملا دوجوملا وه امالا

 “ضرع رم مانألا غاصو دجلا رهوج نم لالجلا وذ مهغاص

 الوقع ريصت لي ًاتویع یب مل هنأر اذإ اهنكلو هتيؤر لبق نويع نویملا ( ىنعلا) « » ٠٠۷
CA»هكرذأ نأ ةتدهتجا يأ يري هكاردا رحب يف تع (ىنلا) 62 (بيرغلا)  

 يكب حرصملا (4) ۹٤ مات وہا 85 يلب نارا 6 اچ حرشلا 0(



 ةهمو نومبرألا ةديسقلا

 5 5310 مل

 ٌلوضفم ميلكف تمص اذإف لضاف ةلدودج نم ةثثألا لك )۱٠۹(
 چ2 س ا

 ”ليزنتلا كيأسخأ نمو ْتَدُع نإ سودرفلا كب انأ نمف نتفق )06١
 م مل ا ٤

 لومجملاو ٌمولمملا يوتلي ام ةقيقح تنأو اول ىرولا ىّراو )١9١(
 e e نى عد
 لوبقم هاش ةّيربلا نإ ىلثلاب كل اهلك ةّيربلا ةت )١١9(

 "ليلو ليلدلا ىلع تنأو انف هب هيلع ةلولدم هاو (۱۹۳)
 سا

 (ط) كنانحا (ج)  (ط) كلانا (ب) | ( هجم دس عكأ) ترشح ( لم رك س قل ) تمصخلا ( ملا )

 رظنلا درجمب هتقيقح كردي نأ دحأ ردقي ال يأ يرصب ال يلقب هتكردأ نكلو كلذ نع ترجف يرصب

 لقعلا روني هيلا رظني نأ هل يغبني لب هرصبب هيلا

 هللا مَعَ اع مهتلَصَف كنككو ةمامالا فرشل راح هنأل ”لضاف كدادجأ نم راما ةلك «ىنملا) « » ٠۰۹

 بسلا اذه ”لوضفم كريغو+ لاق ناف ول ةيصوصخو ةمامالا فرش نم كل

RG Ve «وحنو كّيسح َنآرقلاو كللصأ سودرفلا نول كريغ نو د رخفلاب ىلوأ تنأف رف اف ( ىنملا)  

 ةقباسلا ي اذه

 جالو امر مليع يسب ةو مكم سودرفلا لاذ
 رش قبس دق ةباور سودرفلا ىلإ 5 باستتا يقو

e 3ليقو « وغللاب لغتشاو وغالاب َمّلَكَت » “لاقي هريغو مالك م هب دس ال ام وَلا ( ینملا) « » ١١ 
 ةلوهج وغلا ”رعاشلا لمج اذطو مالكلا نم مي ال امل ليسا مث ريطلا طل لصألا يف عوضوم وغلا
 ًامولعم ةقيقللاو

 دوجوب نادهشي سنألاو ”قافآلا نأ ينمي سنألاو ”قافآلا ةيربلاب دارملاو حضاو (ىتملا) « ۲ »
 « ٩ ئم ا هنآ ل نیتی ىتح مهيفنأ ينو قاقألا يف انتايآ » يرأس ىئاعت هلوقك هتمظعو مامألا

a»عفاصلا ىلع هب لدتسن فيك اني يأ غلا اذه ىلع “يلد تنأو عناصلا ىلع لدي منصلا  
 لات لاق اک نضنأألاو ”قافآلا وهو هل وه هيلع لدي يذلاو ًةراصب ألا هكردت ال هللا نأ لوقلا لصاحو

 هذهب لالدتسالا قرط انل ٌحضوت تنأو « غلا هلأ م نير ىتح مهسفنأ يفو قافآلا يفانتايآ مس «

 ىلامت يرابلا ةفرعم ىلع ”ليلد تنأف ءايشألا

 چ نآرقلا (() چ نآرفلا (م) جک حرصلا (؟) ج حرصلا (5)



 نوسرألاو ةيداحلا ةديصقلا 55

 4 نوسرألاو ةيداحلا ةديصقلا $

 رحتلا يع ركّذي و هللا نيدل عملا ةفيلطنا حدمب لاقو
 2 ر ىركحس املأ الوش لامشلا يف اتار ظنا (9)

 هلم نلت اتت تسشت ليبمألا حنج امك وأ (؟)
 نيب رجلا لبق نم بت يلا حيرلا رسكي و نيشلا حيتتب لايتلاو "حالا (بيرغلا) « » ١

 تليه » لاقي ةفصو امسا نوكيو رئاطلا رسلا طقسم ىلإ شمنلا علطم نم ليقو شمن تائب و سمشلا علطم
 نم بهت يتلا لامثلا حير ةيفيك نع لئسي ( ىنملا ) ””لومشلاو -- تالاب عملو "لامع جيرو « لاهشلا
 رخ لامشلا يه يتلا ج رلا يف نظتأ هبحاصل لوقي « احار » هلوقل تمن « لومش » هلوقو هئابحأ لزتم ةهج

 لضافلا خيشلا لاقو . نا اهي وبه ببسل املويذ تريم ىركس ةأرما اهنظت مأ ةبيطلا اهتحفن بيسل ةلومشم

 رخللا ىلع تلمدشا لبف ًابرط اهقشنت نمي ليت مث ىوشنلاكي رست اهسافنأ ةوادنو اهدربب لامشلا ير نإ »
 « تركسف رثلا تب رش وأ

 وهف هل وأ طقسي يذلا امو ليلا رخآ طقس ام لوقي مهمي و فيمضلا رطلا تلا ( بيرقلا) « + »

 لوُمُْخاو  ةديصلل ىمي لاج عجم انبه ةتالابلا تسيلو لْبَح عمج وهو لابح عج ”تالابملاو ىَدّسلا
 يناهز طم ماد داملا لمحو تضاف ًاناَلَمكو الفت ( ن) راتخلا ينو ( ض -- نإ هنيع تمم نم ليله عج

 ةةي راجلا اهعومد ثنا ةيك اب يه امناكف ارطم اهتامست يف مرا تب رثن يأ ابيت جرا سقت ( ىنملل ) نوكس
 لایلاک ر اص هب راجلا اهعومد يأ الا

 دعب ًابيِط ةبيلعم يأ « ةليلع ٌةآرعا » لاقي ىئرخأ دعب رم يعل ىتمع انبع ”ليلعلا ( ىنملا) « + »

 سيلا ءىرعا لوق نم وهو بيط
 ° لملا لج ني ينيب الو هتاتز يخرأَو يريم اه تلق

 ىنعملا اذ اذهب ءىناه نبا لوق يف « ”ليلعلا » نإ انلق اًئاو قيدتلاب هَ هشت رم لل يذلا وهف « لما » هاور نمو

 م تاضاملا (ج) هج حرصلا (؟) چ حرصلا )١(



 هكا نوسرألاو ةيداحلا ةديصقلا

 - 2 م ر £ ر

 السيتف ر نويلا ةبقارم يفت امو ةرشنُم اع ىتدمت ( )٤

 الوابملا اهَحاتَج هيلع تمن امرلف اضّرلا رَ اوضيشل ال (ه)

 سش لیصألاب ةارملاو « بويجلا ك ”متعبف » لوقي ثيح ةديصقلا هذه يف سداسلا تيبلا هدي وي هنأ

 يبضلا ةمنع نبأ لوق يف كل يصألا
 © ةويصألا َحَتَج ذإ ءابهّصلا اأ وعدنو انيف هلام

 اإ و كميشايخ ىلإ هتلصوأ نإ نیت وأ اسمن ءالا نم تبذج لوقت وبذا ىبممي « ةيذاجلا » هلوقو

 تلام انک ”لوقي « وقتا مث تابذاج مهنيب تناكو » هنمو هاّيِإ هعزان اذإ ءيشلا هيذاج لاقي ةعزانملا ةيذاجلاف

 كسم بيطب ”ةبّيطم يهو يل اهثعبت يأ لإ م حرا ارج بت هست جرا نم تبع بورغال ليصألا سَم
 نوكي نأ نکو ٠ ليصأ لك تق امم مهب ویج كسم . ةحئارب لإ ينأت نأ درا ةداع نما يأ مهب ويج

 كلذي تسي هايلاو واو او فلألا لالتعالاو جملا فورح لاقي !؟نّيللا َنَّشنلا يأ فيعضلا ىنعع « ليلعلا »

 اسو اهني را نش » لضافلا خيشلا لاقو . ان كد اک دييأت هلو فطل هيف لوألا ىنملا نكت اهتنومو اهلل

 هلسرت يأ يلا هبذاجتق ليصأ لكى ف ليلعلا اهسفنب لامتلا بهت نأ اهبأد نمأ لوقي اهفعضل اهتفص ليلعلاو
 « يب ذجتق يلا

 ۾« رقم اح » ىلاعت هلوق هنمو ةرثكلل َدّدش هطسب هوحنو بولان ( بيرغلا) «هو » ٤
 وهو لتغلانم خَسولا نم نيبصألان يب لتي ام وه لاقي و ةاوثلا يش ىف نوكي ام ليتفلاو -- رشم ام هوو

 يع يأ « 5اي ن نفطي الو » زي زعلا لي زاتلا يفو لاب دلا يهو ةلبتقلا لتفكو لبا كيك ءيشلا ي

 یلامت هلق اذه لثمو ةاوثلا رهظ يف هكا ريقنلاو « لارين تروي الو » ىلاعت هلو اذه وحنو ريس

 ةرشقلا يهو ةاوتلا يف يتلا ُةقوملا ريطتلاو تيش يأ م ”رّيمطق نم م نوک ام داو نِ نوع يَ 0

 ام كاب لاو « “لابو الو كتف الو ةرقن يقع ىغا ام » بيذهتلا يفو متلو ةاوتلا نيب ةاوتلا ىلع يتلا ةقيقدلا

 بسيط انبه فئاحصلاب دارا ( ىنمملا ) ليلقلا ريقحلا ءيشلل لاننا اهلك برت دايشألا مذهو اهينب ةلمتلا لمحت

 « بويللا كسم ثمبف » لاق ثيح تيبلا اذه يلاَثلا تيبلا نم رهظيس اکم ہب وی بط وأ ءابحألا سافنأ

 مكي ویج كلم بیطب وأ كيلننَأ بيل” مي رلا ىتأت يأ مالعإلاو ٌرابخإلا حئاورلاو فئاحصلا نيب ر ةبشلا ةجوو

 ىناثلا تيبلا ىف لوقي مانيلا لوصولا نم هوني نأ نوردقي ال يأ اعيش کنی وانني ب هابقرا نويع ابقار عنتت الو
 نأ هل يغبني ناكو متع اهب يأ مقئاحص ىلع لوابملا اهحانج تمص املاط ابنأل اض لا رظن جرلا ىلإ اورظنا

 زتدتف نزولا هدعاسي مل نكلو هيلع ال « اهيلع » لوقي
 ناسا )١( + نآرفلا (0) چچ نآرفلا (4) يك نآرفلا (٭) چ نآرقلا () ٤ء۷ ةساحلا )١(

)2 



 نوميرألاو ةيدالا ةديصقلا ذي

 البدي هئم عذرا بويل كلي نب ىدتها ام اط نأكو (5)

 اليغ كلذ نود ألا تدق ْنِإَو کلاجج مص نم عودا (۷)

 اليقو ةبابَس كيف ُميطأو عرش كنود طلا حامر يصغأ (۸)
 «( ملاز

 الولف دي وأ اوف يج وأ كابأ تيفا للملا رذغأ ال (9)

 الواو الاس _نيقعاملاب ىنڪ اَمأ لواطلاو مسل ام (۱۰)

 ًالومم عادلا ري اتأكو رفت عومالا لفت انتأكق )0١

 (ط) لضملا © فلا )

 ئالا بيل انيلا متنب كلف انيلا ىلا ام كنيط نأكو (ىنمملا) عذرا (بیرغلا) هدد
 قمع لدملاك ةفصلا ىرحجم ير ةردصم وهو عدارلا ىنعع انه الو هن الد مكب ويج هب تخطلت يذلا

 « لدع دهاش » موق يف لداعلا

 اب تطاأ نيذلا ءابقرلا فوخأس (ىنملا) '”عرشلاو للا حامر ب رغلا) «مواأبد»

 لب توی نود “يلع مهحامر اوعرشأ نيذلا فاخأ ال يأ متي و يني لوح ةّنسألا ةحأ كلذ نود تناك ناو

 مه يتمواقب ميوا
 3 م

 (ض)ممآللاو املا مشو  هنع هب بهذو توني هلمجم اذإ ةتافإ هايإ هتافأ نم تيتا ( بيرغلا ) رحم

 ليقو ًالصأتسم هعطق ادق ( ن ) ءيثلا دقو  اهعمد تبص ٌنيعلا تو ليش هين ال لاس ًانايمكو ایک

 لضانلا خيشلا لاقو ر را اح كسا قح ولآ هم ملح يلا قس د ليل( ىلا هي

 نم مطقتي و قشني يأ امد رطقي تح يأ وأ كابأ لئاقلا يأ ةتافالاو توفلا نم تيفملا فيس َرذع لبقأ ال 0

 لمف «لثلاو لواغلا
 اهيلع يكنأو لواّطلاو ملاعملا نع نمسا يلام (ىنمملا ) ©*”لولطلاو “  مام (بيرغلا) » ٠٠٠

 اث لولطلاو لالا نأ اك تاقوشمملا ىلع ع ٌلَدَتسُي تامالعو ثاثآ مهنأل ل كولو الامم ٌقاّشملا ينينكي تأ
 يرتحبلا لمج دقو قشملا يف مهئاننل ًالوطو ًالاعم نيقشاعلا لمج . تاقوشمملا رايد ىلع اهب لد تامالعو

 لاق ثيح ًاموسر نيشاولا
 “شرو اهصارعل ةوحمج امرأ اوناك نوشاولا اتأكت

 ريملا رس نري اتاك انئاسجأ کو ترا وملك اني انأكت زت ( ىنمملا) ١١«

 نا يرتحبلا )0 ج حفلا 4 tt (e) حرعلا )4( ¥ ۳ حرسصلا (e) چ حرملا )۲( ج حرملا (0) )0(



 o نومب رألا ةيدام لا ةديصقلا

 اليوط ةانقلا نم نم ثدي ىاوملا ىف يليل َريصق مذ دقلو (۱۳)
 3 - - ہک ےس ےس 5 3 9 0

 الوفا َموجتلا تفلكو سحب ةة ديالا شيكل يفإ 090

 يو (مراضح هيلا ينت وزا يدتلا ىلع مولا تركي (085)

 تاييبشتلا نم اذهو عادولا دنع ريمضلا يك ءافخلا يف تراص ىتح لوحتلاب انّماسجأ تَيفَح يأ عادّولا دنع

 تشنلا يف انيك » لضافلا خيشلا لاقو ا « عادولا رس » لوق نركي نأ نكميو . ل لوقعلا هلمتحت ال يتلا
 فك لاب انرشأو بجاوملاب ايمو وأ انثدحت يذلا ثيدحلا ري وأ عادولا دنع ريمضلا رس لوحنلا يفو حملا

 « قاشولاو هابقرلا نم دحأ هرب ل

 يلايل ٌرّصقو ةبحتسم حجرا نقم ڄم لوطو ٠ يب رح نامز ُدَحْنَأو يتشع َنامز هدأ ( ىلا ) «1

 © راصق رورسل اا مايا كاذكو » مهضمب لوقك ةفورعم لْصَولا

 مهب زاجل ا نمو « بك وكلآ تمجن » لاقي علطو رهظ ًاموجُت ( نإ هيشلا مجن ( بيرغلا) « » ٠۳
 هته افترا فصي ( ىنعملا ) ٌنرَقلاو نيسلاو تبتلا

 قباسلا ثيبلا هيلع لدي اک « ينمولت » هريدقتو ةقوذحم « مولت » لوعفم ( بارعالا) « 14 »

 ناك ًاضيأ رعاشلا نأ هل يَ تف المل هتييح « ةيدزأ » ( ىنمملا ) ”مراضيللا س ؟ييت ( بي يرغلا )

 ىلإ حاركلآ تاداسلا بسنت انآ عم لامل ًالذاب اداوج يوك ىلع اح س يات يح المج لر را

 هاج وهو يلشهنلا ةرمض نب ةرمض لوق يف اك تلج « ان 26 كب » هلوق ىنمم نوكي نأ نكي و دوملا

 يناتعو يتمالم كيلع لب ىدنلا يف ِنْهَو دعب كول تركب

 هنم لجبستملا ءيشنال رقهكانلاو بطرلا ةروكأب هنمو ودغلا روكب دري لو ْتَلِجَع يأ تركب متاح وبأ لاق

 دعب يأ 4 نهو دعب » ٌلوقي هارتالا ودل درب ملو هع راو كلذ ٌلَجَعأ يأ فايف ةّيشعلا کا انأ لوقتو

 رخآآ رعاش لوق يف اک و دغلا تقو «ىلاه نبا لوق يف روكبلاب دارملا نوكي نأ نكميو . ةمون
 “ليلعا نم لَبَح نبمولو 2 يلفاوع عرب ينركاب

 ىنعلا اذه يف ليق ام نسحأ نمو مهمالكيف ريثك وهو لالا لذب ىلع نهجاوزأ مول برعلا ءاسن ةداع نمو

 يعوب ريلا ةداوس لوق
 ةليئاع تنأ نم تكلعأ الأ لوقت ٠ ينمولت هيلع م تركب الأ
 “2رلعاف وهنم ُفورعملا كله الو  ىتفلا دخ ال ّلخبلا ناف يتيرَذ

 ۷٠٤ ةساحلا (4)  يراصفألا ديز يبأل ةشلا يف رداونلا (*) جاج حملا () ل حرسصلا ىذا



 نوعب رألاو ةيداحلا ةديصقلا “£

 «فلا)

 اليوتتلا»و ليلا كيلإ يزف مدجت اطراف نقب نإ هذه أي (6)

 الواثإلا جالا ركابأ اوصز ام ثلا يعاسملا الول هذه اي (>)
 وا Ee ~7 a 5 وک ج

 البخت لبتْسْملا مالا ردت يتلا ىلع حاملا اندم انإ 09
٤ f . e52 ى ۾ م  

 الوسر لا جات يف لاتو انقايسأ انتاومل يف "رظتو )١80(
 اليصأو ةركب كلاللا هع اذه ذأ هلل يو با اذه )١9(

 (اهریع ) يمي ( صب - دک س جيك ) ( بلا )

 يماطقلا لاق الل ىلإ مهتقبس ( ن ) مولا تطرف (بيرغلا) « و

 ^2 وارول طاف حدف اک انتباعص نم اوناكو انواحمتساف

 ءيشلا يف ٌظماَرْفإلا اذه نمو « يتم اعرف ام ىلع » ءاعدلا يقو ءاملاو يداولا ىلإ اهئامّدَقَتت تم اطقلا اطاترفو

 مماجلا دّيسلا ماللاو ءابلا ا لاکتاو ةدايزلا بناج نم دملا ٌرواجتو مقتل وهو

 مس يفت ءاسفلتا تلاق ريخ ل مك

 دق مدي نم قيس ينا ناك نإ هذه اي ل اوة قياساا تينا يف روك دلا هتنيبلل ةباططلا ( ىنعلا )

 ةدايسلاو دجملا ٌساّنلا ىَعَّذَأ ال تقبس يتلا ”هحيصاولا كاابآ مراکم الولو دولا تنأ يراتخاف َن يقو بهذ

 كلذ نع ينيمتملا ملف لاوءألا لذب الإ نالصحي ال ةداسلاو جلا ّنأ ىنمملا اصاحو . كابل

 2 انلمح يتلا يه دولا ةلصخ ةلصخو لاوءالا لذب نع مش في ( ىبعلا ) جتا ( بيرغ ) «IY 8 Al 4 : 00008 نيزك

 ”ليلق اندوج ضيف ىلا ةبسنلاب باحساا ضيف نأ ينمي ليغ اهدنع ر طلا مايغا دحوب یتا جلا لامفألا ىلع انئيسو

 هعبا رشلا ةليصفلا هذه لثم كرتن نأ انل ىنبني الف

 جوت ملا اختو ريا يفانفايسأك ا نسينا نطو ( ىنمملا ) "لاخو --“ةابللا ( بيرغلا) «اہ»

 نمو ةساملا ىلا بيسفلا نم صا . هبانم ائانو هتاق» قاق هنوك ثيحب لسو هيلع هللا یلص لوستراك

 حدملا ىلا ةساملا

 ا ا س اشو مو مرنم
 ميج يف يأ ءاسّمو احابص ةكالملا هتياده نم يدهم هيا ىلاعت هللا ىساوأ نم نبا اذه ( ىنعملا) ه«١هد

 « هيه نسحأ ام » انکو هتريس راس يأ يده ىَدَس مطوق نم اهر ةككالملا هنم متت وأ تاقوألا

 7 حرصلا (هز اهل جرصلا () لج جرصلا ج) هج ءاتحلا (2)  حامملا زا



 همكم توسيرألاو ةيداحلا ةديسفلا

 ا

 اليزج ليزجلا هللانڪ اركش ماه راكع هيلو روثلا وذ (۲۰)

 الوقع نيهقفتملا ىلا يدع ا موي هنم يوب لثم 0

 0 * م7

 اليت لیت 00 ُضرألاو ىلا ةت الاب هين 0 )0(
 ر

 ( ىط )درجلا ( ج ) ا ع ( اهريغ ) ىدهلاو ةوبلا (ط ) ( فلا )
 ( اهريع ) الوخد ( جک س سب ا هدك) ( د )

 هتيطمك الي زج ارك ةيمشاملا همراكم ىلع ركي رونلا وذ ( ىنمملا ) “لو ( بيرغلا) »٠٠«
 ىلع فوطعم 6 ىدملا » اذه ىلعو (ط) حف ري اج وبلا هكا ىلفملاو رونلا وذ وأ ةليزجلا

 نكي ملول هنأ ةةوبنلا هركشت هلوق ىنعمو ةضرتمم ةلمج « ةكوبنلا هيلاوت » هلوقو ىدملاو رونلا وذ يأ « رونلا »
 . اهببسب ةظوفح أهنوكك ةمامالا ”ركشت ةوبنلا نأكف ءاقب اهءاكحال لصح ال يتلا ةمي رشل فاح وه يذلا امالا
 : رعاشلا لوق يف اک فانم دبع نب مشاه ةفايض ىلا ریشی « مشاه مراكم » هلوق نأ لعا

 فاع نوتنسم ةكم لاجرو هفضل ديرثلا مشه العلا ورع

 يأ عينس “زمو (ك) مثس دقو ليج ةعينس ةأرعاو ليج نسف | مينسلا ( بيرغلا) ٣۲٠و ١١<

 ديت لئالد موب وه يذلا اذه وپ لثم موي ال ( ینا ) ولآ لضخ يآ كاذ نم منسأ انهو دينك"
 نأشلا ميفرلا رحتلا ديع موي كلذو بئاجملا نم هيف نوري ع لوقملا لهأ ٌلوقع هب رين يأ نيمبفتملل الوقع

 ىلا ىصغألا ديع يف مامألا بوک وذي : هرون دوت ةدشل هيلا رظنت نأ ىنيع ُردقت الف ةرون يبجي يذلا

 رايعألا يف ءافللتا بوكر ةكيح يزي رقما فصو دقو هالصُم

 هب وث يف رثع لاقي ايكو لز اراثعو ًارْثَع ( س -- ض - ن) ٌسْفلا ع ( بيرغلا ) ٠ و ؟م»
 ًاقيجو ُبملقلا فجوو برطضا هيشلا فجوو - ىست يأ هتنم يأ هدَج رثع لاقي هنمو طقسف ”هسرف هب رثعو
 س لبالاو ليخلا ريس ةعرس وهو فيجولاو بقجولا نم ۰ نجار لثموب بولاق » ىلاعت هلوق هنمو قفخ

 « “با هام تارا نم انلزنأو » ىلاعت هلوق هنمو رطملاب رص بئاحتلا تارصملاو س ©“ ”جيشرلاو

 هوڪو بنعلا صع نم« نو رص هيفو سالا ثا هيف » مهم ارق كلذب و اورطشأ سالا صو

 ۾ ولي ةتبلط هتلواح » ساسألا ينو ليوا مسالاو هدارأ ةلواحم هلواحو  ةءام جرختسا اذا رصتتعاو

 چ نآرقلا () 44ج نآرقلا («) اچ حرصلا (4) اا نآرفلا (*) يزيرقلا (4) واج حرصلا )ا



oنوسبرألاو ةيدالا ةديصقلا  

 الوكحألا هوأش بدني ثهدلاو اين يم ةرغاف ةشألاو (٣ه)

 اليت هبات حيطتست ول اهذُوَو عانقلا ءرساح ُئسشلاو (؟)

 اليلظت هج مرض تأمل ةمامغ نينمؤلا ريمأ ىلعو (۷)

 الواح ًادجسع هيلع ترف اهُّجْسَن فوض َرْدلا لق تص (؟0)
 لار

 سمج شع 7 ضم

 دقللاو ةوادعلا ليقو . « وخذ مدنع يلو لَ نالف دنع تبلط » لوقت ٌراثلا وهو لذ عج لوخدلاو

 لاق مث رکا سلا ةرثكك كلذو اهب ةمدق لري حرف وأ اجر ر فويسلاو حامل تملا وللا لمج هلمل ( ىملا)

 يف غلبت حام لا ىلع ةقفاخ تايارلاو اهنم اعرف وأ رك اسملا يأ اهلقتل اديدش ًةلزلزت لزلزتت ةدترم ضرألاو

 ةرجأ_مج درجا فيحصت انهه ولا نوكي نأ نكي لوقأ . اهراتوأب باحسلا بلاط اهنأكءاّسلا اهولع

 مالا نيصحلاو ٌةرةنع لاق اه خدم وهو هيقر رمشلا ُريصق ليمعا نم وهو
 © کیلا انقلاب رثمت لیغاو هتذخأ فوفصلا نيب سراف 3

 دب الإ يرجي اف ارا  انقلا دّصِق نمو "تقلا نم نأطي

 : مامت ىلأ لوق كلذ ىلع دهاشلاو « الوحذ » ةحيحصلا ةياورلاو

 “2کآ رکا ضمب دنع اراث لواحم اهنا ولملا يف تدامت لامم

 زاجلا نمو كنؤم ةيعابلا لح نييلا وهو بان عج بيتلاو مت (بي درفلا ) ر

 مهحامر وأ مهفويس ايني و نامجشلا دوسألاب دارملا ( ىنملل ) “2 اقلاو سه هبوينو رهتلا باينآ هْتَصَع »

 هلا اوللذ يأ ہولک يذلا هوضع ىلع حوني رعدلاو مهعامر نوعرشيو مهعاوفأ نوحتفي نامجشلاو لوقي

 يأ ىم يف نيئاتلا ىدحا فذحي « اهني طع » باوصلا نوكي نأ زوجيو هتلذ ىلع يكبيف مهشطي و معربقب

 حامرلا نيب دقت

 مهكاوم يف اهنولمستسي افلللا ناك يتأا دلظملا فيمي ( ىنملا ) ؟”دجسملا ( بيرشلا ) هو <۷»
 ۷یک قبس دقو

 ماا نم هلملو قيض» يف ةمفادو هقياضيأ رلحاو یتمچ اماحز هجازو امر همر (بيرغلا) ۵

 لج حرصلا (ه) جج حرسلا (غ) ٣٢ مام قى ص ٠م ٠۸ تايلشفلا (f) عه ةرتع (9)

 8 ع حرسصلا (۷) ا” حرصلا (5)



 مكب نوه رألاو ةيداملا ةديصقلا

 اليابتاو يبكتلا اهئابضطه 2 تتلْغأَف لابملا ةبكحاوم َْرَعَذ (0)
 € سلا 7

 یتا اليخت هبمكصو اسلا نيب یت اف جاجتلا اير مس دق )۴١(

 الوو ىلا عارجأب عن نكت ۾ باب اييف هل تسفر (۴۳)

(f)اليم نود ام مام ايف تق سرلا بهذلا ةّيكينأ  

 (اهييع) یوقا (س اد ج = ب) ا ) (اهريع) هدح (ط) (بلا ر
 ( ط) تفرهرع راصلا كيأ اہ تلقح ( ج )

 ثيح نم ةلظلا ريدم اي لوقي وبلا ريدمل ُباطخلا ( ىنعملا ) هيلا للكل اصمب اهضعب ل وهو ءاملا ىلع لبالا
 ةكاللل زاس عم هياكر لوح يشي يذلا ليربج تقياض ام دل ةفيلطلا ر اد

 ناجلاو ةيحانلا مضلاب اب رطقلاو  ةضاو س کولو رعد (بیرفلا) او٠٣
 ل « علی اف » لوق ( ىملا ) جرا اا التو« هيرطق جو ه هتيشاح مفرف كلملاب الف ماق » لوقت

 نبني الف هكاوم ین اج ىطغ ىتح ابغلا رک دق لوقي رايغلا ةرثك فصي نأ ديري هلما ىنملا ٍحضاو ريغ 1
 اجلا اهي » لضاقلا خيشلا لاقو . كلذكريصي هيش دعب يش ٌرابغلا هيلع عقو اذإ ! جرا أل هبمك نم نانسلا

 « امهنيي بيش دن الف امهنيب يلفت ال بکر نانترلك اهي نيب دس نأ صبا ردقي الف
 الع ٌلبالاو جداول ٌلوُمُحلاو لاو 60 غارجألاو مظل ( بيرغلا) « 0+ »

 رسم لوقك ت البستلا ءاسنلا ىلع 27 لوجلا قلطتو ًاضيأ حتمي و لمَ حاولا ٌجداوملا

 90 ”عابألا نهب تلاز دق حبلا مم ٠ رك وبلا ُلومُحلا ءاتمش لآ ني

 ةلاقثأ هيلع تناك موحنو رامحو ريمب نم ٌموقلا هيلع لمتحا ام لكو لمت يتلا ليإلا ءاحلا حتفب ةلومّحلاو
 اونوقي ملو « ةيوق ةلومح » اولاق مت نمو ةبولاو ةب وکر اکف وصولا ذخأم ةذوخأم يهو ٌةلومت وبخ نكت مل مأ

 تسيل اهنككو ةعوفرم ةبابق اهف هل وقي اطملا ىلع ةشوقنملا ر وصلا صو اذهب دارا ( ىنملا ) « ةلومح ةقان »
 ”ةشوقنم وص اهنأل كلذك ب بابقلا نوكت اک جلا عارجاب نالا جداوهب

erenهيحانجي فو هنأل ًاقارفر "ملط يي نمو اک رحو هيحانِج طب العلا َفرْفَر ,(بيرغا)  

 فر لىمتىلاو لمعتسم ريغ تکو فرفر ىنعمي رئاطلا فرو اغيب ىلع فر ةجاجتلاو . وُ م

 م تسيل اهنكلو مالا ف كيألا ُرَوُص اهيف بحذلا شوقنب ”ةشوقنم ”ةّيشاوم بابقلا يأ يه ( ىنملا )

 “لیده حرش قبس دقو ًاليدَه وعدت يتلا ,ةفورعملا

 هاب حرصلا (0) دج حرصلا (4) تچ حرصلا (+) چ حرصلا (2) كب حفلا (00)
 ب“ حرصلا (5) سوماقلا (8) ناش (70) بكج حفلا ()



oثوس رألاو ةيداحلا ةديصفلا  

 (فلا )

 اتا يتلا كافل ريشا (؟5)

 ٍراَذُع هر هربسلا اهيلإ قش (۳)
 5-5 دو عد

 لولا بلا فرع (*5)

(VWةدبل ةو 1 هنم نحو  

(ANهک نرم اختم هاتو  

 ( سپ س يك س جک ) تخبلا ( ب ) (ط ) راعملا ( فلآ )

 اليحر هامللا ىلإ نهب ينب
 '”يطلا راس اذإ يدل

 اليِدَحَو قدَّم ركشا ایس

 الروس رستم هلاختو

 ( حک س مه) بضحلا (ج)
 ( سب ) لئاوملا ( غن ) لءاوللا ( مي س م س ط) لتاولا ( د )ر

 رب سل نم هلصأو نهتسمالم ءاسنلا ةرشابمو . ةصاللاو ةساملا ٌةَرّشاملا (بيرغلا) «عم»
 ©>وجاّسملا يف نوک اع من ذو هور شابت الو » ىلاعت هللا لاق ةأرلا ةرشَب دب لجرا

 © حيا هلا ألو - كاذب لکو كنب هر

 قفص هتدشل ُدَسْألا ًاضيأ وهو ةرفاذغ ًةقاثلاو . لالا نم ديدشلا ”يظملارفاَذعلا (بيرغلا) مهد

 بكل قة رسولا كلذكو نيملا حمب ةرفاذع لاو ”ةيلاغ
 5 ٌليغبتو اقرا ألا عاف ةَيفاَنُع الإ اهلي لو

 مالسلا هيلع هتنص يف هنمو لسا ىلا راع نم طقس هيلا یرهو ریسلا يف تعرسآ اهك أرب“ ةقاثلا توهو

 نم باجتلا الا ب رت ( ىنعلا ) لاج “لا نم يوقلا ةيشم كلذو حني يأ © بص نم يوې اًهاك»
 كلت برق يف يأ انيل آريس ُرَخألا لب الا تراس اذا ريسلا يف خرس يدش ”يلظع اهنم لعب لكيلا ليإلا

 اولش رفاذُع "لکو » هلعاف « بيلا ٠ لض ينال لضافلا خيشلا لاقو ريسا يف ةع رشم لإ ول

 "متت يأ لحما وهو راقم مرآ تمن وهو « فرمت » لومقم « لّثولا » ( بارعالا) « مج د

 دیا ام وهو ضايبلا ديدشب نیا لبالانم وعو يسهصأ عج بولا ( ىنملا ) هلوح ولا حفلا “ بهصلا

 لاق ”ليصأ دج هل يذلا « لّثوملا » هلوقو . ةايهص ًةقاّثلاو هفاوجأ ضيبتو رب ولا ىلعأ “ى نأ وھو ةر هضاب

 ةبسقنت يأ بسنلايف دج لا ليثألا ل حفلا ُفترعتت هلوح يتلا ُبنهُصلا لبإلا لوقي هنم لصأ يأ لام هنآ ِنالنل

 يقو رذنملا نب نامنلل لبالا نم نال امو ليدجو مدس ىلا بسنتت نأ ركتتو ةليصأ هدم يذلا لحفلا ىلا

 بلا فرعي هحرش يف لاق ( جك ) ةخسن يف اك« هلوح لئاوتملا بضملا ٌفترعتي » لضافلا خيشلا ةخسن
 « يتدشلاو ليدجلا ال هيلا بست س بست ابن رفراذعلا لوح ةئاقلا ”لابجلا يأ ”لئاوملا

 "لك نكاد يوق وه ( ىلا )“ ”ٌزينتملاو  *”طبشتملاو _ “وَلا (بيرغلا) «۸٣و مب»
 چچ حرسلا (3) اچ حرملا (ه) مج حرشلا (4) چ ةيابثلا © O té) دامس تاب )۳ چ نآرقلا 0) 0۲

 ن رعألا ةرشابمو «



 CL _ نويرألاو ةيداحملا ةديصقلا

 ر فلا »

 اليجبت اشم اکا نوكيف ةلالج 5 الع رشات

 الذم الان تناك هقار اذا ىتح ُةُرْدَق ابهنع لجو )١(

 اليو (ًيماس ًالاذق الإ ىر الف دي بوبي لک نم (40)
 الوذَح ساتكیلا ىلا ٌميِرَي اشر هناسو هنا نيب نأكو (49 م4200 و ر

 (ط) هزعل كوللا وست رل وست ( فلا )

 يوق وه يأ ايف لح هدسج نم وضع رک ناک اضيأ ةريمس وعو ا ًادسأ اهتمت يخ وت ديل نم ةربو

 هلوقب دارملاو . هودع ىلع لوس صب ملاك نابضغ هلاختو هتماخض نم ربكم هنأ و

 لطخألا لوق نم ینملا اذهو اهتتطو ةدشو اعربك لجو لک« حلا وضع لك»
 “شيما ايفخي هيلع تثطو ١ انأك ءاقللا يف ةماسأ وکر

 همقسأ بلا هلبتو . ههو بلا هبلغ يذلا لوبتملا © لاو 60 س ( بيرغلا) « مو »
 يتلا ليلا اك ( ىلا : ليت هيلق ىف لاقي حلاو ةوادملاو ةر نر ليت لصأو هلقعب بهذ ليقو هدسفأو

Ngee»راقولاب يشت يأ و اع ف كش طل يلع راع لا هكا (ىنلل) <  
 يطع هنأل اپن هسا ولو هءاطع يف اهب ىح هسفنل هدتع اق نأ نع لحي هّردقو اھ اکر هنوكل

 هدنع املك

«QEYDهطاشنل هلظ نع ديحي يأ كيَحو ىاديح راحو لاتخلا شم ةّيشم وهو ىديحلانم ُديحي ( بيرغلا )  

 سرفلا نم لاذقلاو سارا رم عاق باحسک لادا - لق لاثم ىلع و اب هريخ رك ذم صا او

 هيشم يف رتخبت اذاف يئرجلا ٌميرس داوح اهنم سرق لك ( ىنعلا ) )ر ©*ليلتلاو -- ةصانلا فلخ راذيلا دقعم

 نيعفترم هقنعو هسأر روم الإ تير ام

 : بسمك“ اق ساتلل ريعتسا مث ةصاخ رفاملا يذ دص وأ رادّسصلا حتفلاب نالا ( بيرغلا) هع

 ©“0ليباعر اهيقارت نع ققشم اهئردمو اهقكب نابلا يرفت
 لاقي عجر هيلا ( ض ) عارو -- ىشمو كترحت دق يذلا ةيبطلا لَو اشكرلاو - عاضترلا رسككاب نابللاو
 ٌداقني ال يأ وا عال كمالكل عيري ال نالفو « هيلا تعارف يعاترلا اهب حاصف ٌلبإلا تب ره د

 ه5 دامس تنال () وڳ حرملا (4) ¥ حرصلا (ج) ج حرصلا () اب لطخألا )١(
(E0 



١ OV“نومرألاو ةيداحلا ةديصقلا  

 الوحُكلا ابلمر َرْدْوُج هغ بر ليقع هل برفت ول (60

 اليفْجإ 58 ذا عبر أ ًاليَبَتُم مرام لبقأ یش مش نإ (55)

 اليجت ميادقل هيف نظف قاوم هيف اسا یت (55)
 (طاس نسا ل ل س دك ) اشا ع م سس عي س سپ ) اشراف ( فلا )

 نع خات نيح هاوأم ىلإ د ةَيِبظ لَو هلاک هردصو هنانع نيب ام نسل هارت (ىعملا ) ° كدنشلاو

 ةديدش ه ودع نوكي ةلاخلا هذه لثم يف ةيبظلا دلو ّنأل « الوذَح » لاقو . هعيطق

 يف هلصأو عفترا وأ رظنيل هيلا هقنع دم اابلِرش تل ءيثلا ىلاو ءيشلل لجرلا برشا (يبيرغلا) «»

 ةشئاع تلاق رظنلا دنع قنعلا مو سأرلا عقر يف ليمتسا ىتح رٹ مث هل ايب تح ءاملا برش دنع يلا

 01 وجلاو راو -ةلیقملاو - « برملا تدَتْراَو قافنلا برشا » ( اهنع هللا يضر )
 : ةقباسلا ةديصقلا يف هلوق اذه وعو حضاو ( ىنملا )

 ارذؤج هنم قرظن ىندأب 'تطعأن هل تكر ول لمرلا ٌةاهت ْسدَوَو

 لجأ نم بضاحلا هل لاقي همداوقو هاقاس ”تترحاف عيب رلا لك أ اذإ ميلظلا يضاف (بيرغلا) «غه»

 : ةمتلا وذ لاق هب ف فري ملع هل فصو وهو يقاس يرن يتلا ةرمحل

aR0قنم وهو ىم نيثالث وأ هر رم ىهسلاب بضاح 3 © 

 كنع ريدأ هتف نإ و رطلا ديدشلا باحّسلاكك يلا لبقأ هيلإ ”ترظن نإ ( ىنعلا) "ليفجإلاو -

 روفنلا ديدشلا ماعتلاك

 ًاضيأ رسيملا مهسو شارو لّصنِبُ نأ لبق مهسلا وهو رسكللاب رجدق عج حادقلا (بيرغلا) ه5

 ىلع هرادأو هب بَل تيس لاجأو هرادأ هبو هلاجأو - كسضن فرغإ يأ « كحق مس ري نأ » لثملا هنمو
 هنس هتظتو هئافصو هت را اهيقاوم تنبت هدلج ىلع تسقو اذإ ناقل نشان عيش لا (ينلا) هبتاوج

 ىنمملا حضاو بيغ لوألا عارصملا نأ يدنعو « ةأرملل » ةخسن يقو هئاضعأ يف يأ هيف امليجي ًاحادق هزازتعاو

 داكي ال نيملا رت نأ لوألا عارصملا ىنعم نوكي نأ يغبنيف يناثلا عارصلا يف ِوْدَملا ةعرس فيمي رعاشلا نأ
 : ةقباسلا ةديصقلا يف هلوقك هودع ةعرسل هيلع عَقِب

 راصبألا اهوُدَع يف اهب تقلع ام مّللاو الف اهتافل تتم

 ع حملا () لپ حرملا (4) ل حرسلا 0 ج ةیاہلا (5) يك حرصلا 0
 چ حرصلا (۷) ناسا )١(



 o1 نوميرألاو ةيداحلا ةديصقلا

 د

 اليت باقُملا رْكو يف تيتو هاوس ىلع ىوزألا لتس )٤۷(
 الوئبطُملا ةئامذألا دقو  هجوف كي ي فشلا | 135 يوحي (58)

 ( مني س سي سس ماس طع ليزي ( فلآ )

 سيقلا 'يرما لوقي اذه لوق لاق
 ١© س هيف نيملا قرت ام ىتم هنود ”رطقي ُفارطلا داك انخرو

 ىلا اذه يف مات يب يبألو

 “قلمتت ل نيملا هيتوهص يف تقع ول هڈوامآ هثييلمإ
 ليفط لوق هنمو نايبصلا جَرَ راثآ يهو تولز عمج يهو فيلاحزلاب اهتسالم يف ليلنا نوتم هبشنت ايرو

 "9ينمدب تضع ناو نيلسز توم ناک ثرقاو ولا نم
 لوعولا ىثنأ يهو اهرسكو ةزمملا "عضب ل يول راكع ج فأ نزو ىلع ىؤورألا ( بيرغلا ) «ء۷»

 ةرثكلا تدر اذاو رارأ ثالثو يوارآ ثالث لوقتف نخي دقو هللا تدرأ اذا ليعاقأ نزو ىلع ٌئوارأ عجلاو

 سرفلا رهظ ىلع لولا لدنتت ( ىنمملا ) “ ةَوئبَّصلاو -- سايقلا ريغ ىلع وهو انآ انركذ اك ىورأ وهف
 نأ ديري رعاشلا لمل دج بيرغ رمأ باقعلا ركو يف الزان هليل ءاضق نأ معاو هركو يف الزان هليل وه يضقيو 1

 هنأ ىنعملا لصاحو باقعلا رکو هيف نوکی عضوم ىلا لصي و هرب ىلع ”لوعولا لزق لابجلا لَ ب یرغل
 يف هلوق اذه نرم ةيسيرقو باقملاو لعولا جَو ثيح اهسوؤر ىلا لِصي و ةخاشلا لابجلا يف ٌدمصي
 . ةقباسلا ةديصقلا

 “2 اکو الا اهقاش ةراص نابقع اتاك کشلا يف خ حرمت ليلعاو

 سيقلا ءىرما لوقک برعل ۱ مالكيف ثريثك نابقعلاب لبللا ةيبشتو

 ©"يلالمث ؛تأطأط نابقعلانم فوفد َوَوْقَل نإانجلا ءاختنب ينأك
 ةسالمو ةبالص لبجلاكةتوهص يأ خسنلا ضم يف ءاج اك« يورألا ُلْيَدعَي » باوصلا نوكي نأ زوجي و

 ربدتف اهنع ىورالا قلزي .ثيحب

«EADساسألا يو الجر نيي ام ةباذلا نم وعو رج عمج جوملا ےہ هب یوه (بيرغلا )  

 انن يف راو لابجلا جورف نيب فيت جرا » لاقي اهفاوق نيب ام يهو « اهَرَضْحُأ اذإ هّإاد جورف اا »
 600# ةا مذألاو - نيئيشلا نيب لَا لصألا يف جرفلاو « مالا جورف هيلإ تصحو هعزو رجورفو هتلُخ

 چ حملا (4) ۸ ليفط (؟) ٠٠٠ ماك وأ (؟) جو تاقلعلا )١(
 + حرسلا () يج حرملا (۷) 15+ سيلا ؤرما (5) چ حرملا ()



ovYنوعيرألاو ةيداحلا ةديصقلا  

 الس نال ل نوک دقلو اول قورلاب 00 ناس (59)
 (فتاد

 الوُكَشَم 8 قباس ؛رحيو اقم بتلا وأشلا قرف (ه0)
EET 

 ل هنآ ملص هتفص يف دروو ٌةأرملاو جلا هب فصوي ملا ٌةليوطلا ءاسنلاو ءاظلا نم ٌلّيطملاو ”لويطُملاو
 سل ءألا بطلا ٌليوطلا وه ليقو 8 يما قيوطلا ةءاقلا دتمملاب نكي مل يأ ؟'”ريصقي الو لوب نکی

 . هنم ةاحنلا ىلع ناردقن الف هودع ةعرسل ةّيشحولا ةرقبلا يق ةو هغاوق نيب ةّينعلا ةيبظلا عرصي ( ىنملا )

 <©” ءلظلا ديق كلذكو دباوألا ريق نم ذوخأم مل 26

 هنأشو هرعأ يف ٌتلَصْتْلا ىضاملاو ليلعا نم داونلا ديدحلا ٌطيشنلا ةكرحم ناقلصلا ( بيرغلا) «ةه»
 ليلّسلاَو فلا قبسو اًداج ىضم وذ وأ هريس يف تلصتاو ةبيرضلا يف ضام ”تيلصإ ةفيسو لاجترلا نم

 هنم جر رخأ يأ «يشلا نم كلتسا ام لصالا يف وهو ةبيط ةلالس وه * لوقتو «مراكألا ليلس وه » لاقي دولا

 طيشن وه (ىنملل) © 290 نيلع نم ةلالس نع ناال اح دقلو » ىلات هللا لاق ناسنالا ًةلالس ةفطثلاو
 وَلا يهو يقوربلا أ خيا هلأ ؛ هلاخلاو ودعلا يف اهم ور الو ةمماللا قوب قیس وتلا عي رسواؤشلا دیدح

 يترعملا لاق راثلاليلس هل ل لاب ًاضيأ غيسلاو اهم أ زاثلاو رخآلل خأ اه حأ سرفلاو قربلا نيمي قربلا و خا يأ

 “>يواشاا ُدَمَوْوَأ هابأ ناك ىح رو قد راتلا لیل

 قنمْلاو - نطولا نع حزنو دب اذا نالف ةبترغ نم ديملا * براو وألا (بيرغلا) «ه٠»
 ةباتلاو لبالل عساو ٌحيسف م نيس دكر قتملاو قدما راسو عرسأ اذا ٌريعبلا وأ سرفلا قنعأ نم

 مجنأا وبأ لاق قانعإلا نم ميسا وهو

 < رقم ٌنايلس ىلا احيسف اتع يري س قاناي

 هك لیقو قاط ةدحاوو دسم موق ثالث نوكك نأ ایف لاك لاکا وذ لیلا نم لوکتملاو

 يف الإ لاكشلا نوكي ال ليقو ٠ ناجع الخ نم اهلج ىدحإو سرفلا يدي ىدحإ نوكت نأ ليقو
 لکش هلثمو هب اهئاوق دش اذا لاكشلاب ةباتلا لکشو . أ وهو وکم ٠ ٌسرفلاو ركيلا ىف نكي الو لج لا

 لّجحم وهو قاتلا َمَح يف ًاقباس ؛ يجو طن توم مرج يرجي وهو ةديملا ةياغلا زواجتي (ىنملا) فاعلا

 . متاوقلا ٌدودشم وهو ًاقباس سرفلا نوكي فيك هنأل ثيعب احا اذهو هب دش لاكش هفاوق يف وأ أ متاوقلا

 يترمملا لوقب لوقلا اذه لبق

 حاملا (0) چاپ ىرسملا (4) E ںآرفلا (م) چچ جرفلا (۲) کچ ةيابلا (0)



 ovr توميرألاو ةيداحلا ةديصقلا

 اليلذ ٌريزملا كلر يذلا ذه ةلالَج ”يواقلا لَم يذلا اذه (ه9)

 الليعرو ةيار كَحاَملا الإ | وبَشُم ريغ ترظن تبرظن اذاف (00)

(e)اليبصو مک عيت 3 ايناقمو سداركف ت تقتلك تإ  

 اليلَج ليلجلا ىأرلا يف كرف توکم نرم هللا لجن مو (ه8)
 د

 ًالونشم هريسغ ةيؤرب ًارظل  هتختف ةرظنب هيف تلج (ه٥)

 ( نطو تيئارص (ج) (ط) هتوريج ف (بالا (م س سپ س دک س جک ) كءاغلا (فلا)
 ( نا ةرمع قع ( سأ س ج ) هريغ ةلقع ( مس غب س سپ س یک س حک ) ہریع موس ( فر ( د )

 ۵2٩اھ لوط دب ىراجي فیکف ینو ام دمب نم لیلغا توني اوج
 يذلا وه سرفلا اذه لوقي ّسرغلا فصي رعاشلا ْنأل حودمملا ىلا ال سرفلا ىلا 2 راشالا ( ىتعلا) «هذ»

 ًازي زع هنوك دعب ًاليلذ 'ريصيف دملا هفوخ نم ري يأ ايلذ زيزعلا هب رصد و هتلالجل بواقلا هب بحر

 ر يعرلاو س حملا * مسالاو حلك رظنلا سلتخا وأ فيفخرظنب هرصبأأ هحقتا (بيرغلا) يي

 تاوصأ نم اه لصألا يتو يي ال ينلا م مالكلا ةيغمغلاو مضمغتلاو  شقلاو ٩ سودرککاو -
 ةرتنعو سيقلا ؤرما لاق لاتقلا دنع ىغولا يف لاطب ألا ”يغمفت هنمو رع دلا دنع ناريثلا

 “ملا يربمشلاب اعاي “اغ مرسلا ناريل ااو

 © ت ريغ ُلاطألا اهتم ىتشت ال يتلا توملا قماح يف

 نكميو هيبشتلا عضوم هيف سيل اًيقيقح ءيَع لك ترظن يأ « ةبشم ريغ ترظن » هلوقو ٌحِضاو ( ىنملا )
 ءيشب هشت نأ ٌردقت ال لاح ىلع ءيش “لک ”ترظن ىنملا نوكي نأ

 موي وه يأ « كرف » عضوم يف لوهجلا ةغيصب « تيرو » باوصلا لمل ( ىنملا) «ههوه4»

 . ىلاعت هللا روهظ ٌلثم ديعلا يف كُروهظ يأ ليلا هآرم يف ًاليلج ًاصخش ُساَنلا ك رق هتوككم نم هيف هللا رهظ
 يرابلا نشب قيلي ال اذهو ليلجلا ىأرملا يف يلج ًاصخش كآر هللا نأ ىنمملا نوكي « كاف » ةياور ىلعو

 ًافاش ىتعم ديف ال ًاضيأ يناثلا تيبلاو م ويلا ىلإ داع « كآر » يف ريمضلا نوكي نأ نسعي الو عو لج
 . « رتل يع اه" نيسحلا لف » يربطلا يف ءاج اک كسار تضر ىنمج « يلج » هلوق نوكي نأ نكي و
 ةيؤر نع ًالوغشم رف مويلا تيطعأ يأ هّتحنف ةرظنب هللا كلرهظأ يأ « تيجو » لضافلا ٌحيشلا لاقو
 ردتف « عدبأو قلخ ام عيدب يف رّيدتلا وأ هركشو هللا نص نسخ نم يأ هريغ

 بكب حرصلا (4) چچ حرصلا () چچ حرملا (ج) ہیچ يرملا )١(
 +١ تاما (5) ۷۸ سيقلا ۇرمآ (0)



 نوسيرألاو ةيداحلا ةديصقلا 3

 اليس كيل اخت اهثيأرف ارد 'يطئسس ايدلا تحتَ (ه)

 الوب نيتيارلا دقع تحت نم افجار للا كرم تسمو )0¥(

 الوُدُس نايبلا كح نع تمفرف  هتقطلأ  ةلالَج رس لودسم (0۸)

 اليحب دامجلل ماع تغدو دقو فيتم ماعلا ّمَح َتْيَسَقو (09)

 الوبقلا كّمالصخإ مبتلا  امناك جيححلا دقو يف تسفشو )1٠(

 الوثف محامسلل الوؤق تره  ابحاوَم نيتكاتلا وُيحَم تردصو (80)
 (هم) ”تأتر ( بلا )

 ًاريقح ًاصخش كتاباقم يف ايندلا تدجو ( ىنمملا ) ””ٌليِيَضلاو -- "اسلا ( بيرغلا) « هد »
 اهنساحم عيمج تنیزت واو

 ةمظع نم ةببوعرعادعت رم وهو للملا كربنم ”تيأرو ( ىنملا) " لودنملا (بيرغلا) « ههو هاب »
 ناک ام نايبلا مکح نم كلذب تفشکم هتفطنأو ةلالج رتس هيلع تيخرأ دقو نيتيارلا رقع تحت كناس

 اذا ةقيلللا نأ ىو و ةمامالا نأشب لالا ناسل نع قطني هن أك ناجم ربنملا ىلإ قطنلا اتسإ و اهنم اروتسم

 ؟0ةلئاملا ةبترملا ىف اسلاج ةغيلللا يف 'رف هبناج نم لا داتسا لك مَ ًاسلاج ىوتسا

 مارحلا هللا تيب مح ملا نأ خيراتلا بتك نم رهظي ال ( ىنمملا ) *”ٌفنتؤملا ( بيرغلا ) « » ٠۹
 تكر تو كتفالخ نم ورم َلَوُأ يحاضألا رحضو ةبطخللاو ةواصلا نم حلا كسانم <تيضقو ديري رعاشلا لعل

 ًاظيأ لاقي و الو هب ماقأ اذ ناككاب نالف لاحأ نم امان اماع يأ « كايحم ًاماع » هلوق . داماك لوح قاهجلا

 نونس يأ ”لاوحأ هيلع یتا هيلا لاحأو ا لولا شا لاحأو حيحصتلاب ل اوحأ

 لوبقملا كّصالْخِإ مهتيطعأ اًتأكساَّجُسلا نم كيلإ اودفو نيذلا يف هللا ىلإ تَّمقشو ( ىنملا) « » ٠
 ىلاعت هللا دنع لوبقلا قداّصلا كلصالخاب ملل توعد يأ

 نيذلا ءاخسلا لهأ "تّ بهاوم كادهع اوضقن نيذلا يلم لَصْلا نم :تعجرو ( ىنملا) « » ١
 ثب لعفلا كلذ ”لثمو مهنم نيثكانلا ىتح سانلا ميل هئاطع مومعل نيثكانلا ركذ اإ و نولوقي ام نوامفي

 دوجلا ىلع دوجلا لعأ

 ‡ حرصلا (0) ٠ يزيرقلا (4) غيتس حرصلا (#) چ حملا )ا جرصلا 0)



 ove ن ومب رآلاو ةيدالا ةديصقلا

 اليو ارو حقلمتل الإ تقتل ام بئاغرلاو مئارجلا يهو (0)
 اليمأل عب 3 ارو تأ ول ما كأ ىس َتْدُج دق ()

 دبع هس كيم هوتا لت م في ا ادّأقلا تيس اع (8)
 الي هامدلا يف طحت الإ هركذب كولا رايج لخت مل ()

 ىج يأ مرجأو ةيرج مهلإ (س) مرجو بنَدلاو ةيانجلا يه يهو ترج عج مارجلا (بيرغلا) « ۳ »
 دعس ينب صوصل دحأ ل لاق لات و بلطي و سكت يأ * مزاج و هلحأل م ربع نالف ”لاقي بشكل مارجلاو ةيانج

 “يناس جو يدي 'تَمَرَج ام مرج نيهرو ةريشع ديرط

 نيتلصفلا نيتاه تحج ام يأ اهب ٌلّضَتلا بئاعرلاب دارلاو اهيلع ماقتنالا مئارجاب دارا (ینملا) “7 ةيئاغكرلو -
 تنأو كاياطمب مهلع لضنتت فيكو مهنم ماقتنالا ىلع داق تنأو نيمرجلا نع ونمت فيكس الا يرل لإ
 مهلع اهكاسما ىلع داق

 نيجار ةّيمأ ونب كدصق ىتح هاللاو لالا نم اريثك تلذب دق ( ىنملا ) "رولا (بيرغلا) « » ٣

 نوكتف ةيقاب كفالسا ؛تاصاصق نكت ملون يأ مءاجر حيض امم كفالسا رنو نكي ملول كدوج لضنا

 ماجر ةئيضن
«xenلإ لفمو فم ىلع امسإ مالكلا يف فرن ال » ليق فيلا ٌلَصْنْلاو لما (بيرغلا)  

 كفيس ن سَ أ لوق ءاملا ىن انه سوفنلا (ىنمملا ) فيلا ًاضيأ متلو « لنمو لحن ملوقو اذه

 يبذتملا لأق بورملا يف اهب ًالتما هنأ هنم كيلع هامدلا ليست ال فيك هب ”تدلقت يذلا

 2شت لاف هلّصنُم تسملو  ًابهاوم نايف لمن تحلو

 ٍلبعدو يرتحبلا لوق نم وه تیبلا اذه ىنمم يف يدحاولا لاق
 “۸نو ین هتحار ناتي و  هئانسو هنيس رعي الت

 ©>يأا يرجت انفايسأ ىلعو ىدتلا يرجي انِنامْيَأ ىلعو
 جفت م ملا ف طحشتو س ؟هعداخ اذإ نالقب واخي نالغو هنم خس (ن) هبالخ (بيرغلا) « » ٦٥

 4 ا , مل » لضافلا خيشلا لاق . مّدلاب جترضتو هب لق الإ ه هركاذب كولملا رايج "رحل مل( ىتعملا ) هيف غرمتو هب

 لوق لمج خيشلا نأ اذه نرم رهظي . « ءامدلا يف ليتقلاك ب رطضاو خطلت يأ طّسشت الإ هتولخ يف ثرابج
 هريغ هب طلي لو هب درفنا اذإ «يشلاب الح نم « ٌلخي مل » رعاشلا
 ٠٠د يرتسبلا (0) ٠٠١+ ينل (4) هلم حرصلا (م) جج حرصلا (*) ناسا د

 تناسللا (۷) Ye ينا قفز



 نوسيرألاو ةيداحلا ةديصفلا 0¥

 الوجع “كلا ىل ىد اذاف هتلكاش ىديلا اورا راک ه2

 اليخت هقوف مئاقولا روض ىأر لطب هباہش ءاضتسا اَذِإَو (۷)
 الوسم اينو تاريثل ةو ردم هريدَت اذاو 50)
 اولا هألضتو ابكتتم هاو اقسم هح كل تقر

 «( ىملارز

 اليلكإلاو ياستلا هيف تفرعف ميافص ضب هيلع دثرِفلا بتك (۷۰)

 ( اهريع ) اهتاعسد اهلك ةمثالا فصو (ط) ( فلا )

 كءادعأ حاورأ نيب وهبي ناك اع رسم ةّئوعد باجأ كءادعا نم الطب كيس اعد اذإ (ىنملا) « << »

 لبق مهنم دحأ لتقل كّفيس ماق اذإ يأ ةبباشمو ةبسانم اهوعدي يتلا

 نم هيف امل عئاقولا روص ىلع يوتحي هناك اصن دجو هرهوج نامل ىلإ لطب رظن اذاو ( ىنملا) «ب»

 هقيربو هناعل ةّدشل فيسلا ىلع لطي دق باهشلا نأل « هباهش » لاقو . شوقتلا

 *رعاط ههجوف لوامم هنوك امو قباسلا تيبلا يف هّهحو قبس دقف ارین فيسلا نوک امأ ( ىنملا) «ده»
 ديرب رعاشلا لمل ”تالايتحا هيفف تارتنلل دلع هنوك اًمأو اهتقلخ ةهج نم تارتا تالوامم ءايشألا يج نال
 يلابت ال يأ « تارينلل هلع » لضافلا خش لاقو . اه لع هن اكر اصف هءوض نم اهءاوض ذخأن تاريتلا نأ

 هحشر دقو ءادعألا ءامد نم َّلُع ارن يأ لهنلاو لعلا نم ةلولعم نسحألا وهو ىنا وأ اهدعاسمو اهسحاني

 « دوصقم امهم ديمبلاو « ةلع » هلوقب نيينملا ىدحإل

 اناك نإ و حودسملل نالاح امهف لعافلا ةغيص ىلع اناكنإ « ًابكتتمو ادلقتم » هلوق ( بارعإلا ) «ده»
 عضوو هلمتحا فيلا دلقت ( بيرغلا ) فيسلل لاح « ًالواسم » هلوقو فيّسلل نالاح امف لومفملا ةغيص ىلع

 سأر حجم فاكلا رثكب بكنلاو هيك ىلع اهاقلأ هسوق وأ ةتتانك بكتتو س ةيبكشَم ىلع هداج
 هاهم و نسح 39 كل وهن كيس تلمستسا افيك ( ىنا ) هيتاجو هتیحان 3 یش “لک بكتسو ٍدّضَملاَو ينتكلا

 فيسلل الإ لىت ال دأتتلا نأ لعاو . ًاحتاف الإ كنيس عجريال يأ اهيف ىضمو ةيرضلا يف ذنن هتدتج اذإو
 © عو ًالماحو » لي وأت ىلع وهف « ارو ًافيس ادإقتم » رعاشلا لوق اَمأو

 دق ُتييبلا اذه . هيف كليلكأ و جات ةروص کيس ىلع علب يذلا ريا تبن ( ىنملا) هاد

 يف اًمأو ةعوبطلل خسنلا يف ءاج اک انهو رک جرم هناك هلكشب ثرهظي فيلا كنف نأ ديري هلم ىنملا

 برقأ 3ك



 ovy نوم رألاو ةيداحلا ةديصفلا

 اليوأتلا سيو كيلا ىنطأ ام لوطل ديعولب رني داك دق )١/9(

 اليك رانا فرط امل ودب  ةدبر كنود هلع َتْيِضَع اذاف (/6)

 الوقصم صراع ةريهظلا سش ىلا ىَدْهَأ ىضرلا ىلع َتْيَوَل اذاو (۷۴)
 اليئاررع تيداع رم ها امتاو راققلا اذ كدج ها )۷٤(

 الولطم امد الو ءالبركح يف الان ارو قی مل هب نأكو )۷٥(
 (ط) تاک ( عم س ت ) (املا)

00 

 اكد نرف وذ فيسلا نأ يس ينسي « اهتانصب اهلك ةقألا فص » ةياوترلاف اهرئاس
 : هلوق يف ليلك لاو جاتنا نيب ًاضيأ يرتحبلا عمج دقو جرت ہک

 ° ريإلاو رتاف تلا يذ جاتلايف ةفورعم قب نوبراضلا . 6-5 س ا

 اا | حودمملاف ل اک جرم تم هب

 كاَيِإ هتبحاصم لوطل لي وأتلا لعب و ديعولاب ردي كقيس داك ( ىنمملا ) ””ىفأ ( بيرغلا) «۷ا»
 فيساا نوک انآ ۔ روک ملا هجولل ديعولاب اردنمو لي وأتلاب ذاع كلتم نوكي كنيس داك يأ كنايمل هعاتساو

 "ااه راس هيفف هلتع لب وأتلاب الع هنوك اأو رهاظ وهف هبضغو حودمملا دعو ارْذْنُم

 هنمو ضايبي طاتخم داوس ماعنلا يف ةدب لاو ةرباا ىلا نول لقوا ةريغاا ديلا ( بيرغلا ) هايس اعد

 ثيدحلا يفو داما نولكراص ليقو . بصغا| دنع طاوس اف ةرهح را د رتو هجو دب راو « دب رأ “ےلظ د

 ضرامااو - ةرييظااو _ “ری او ةريغلا ىلإ رّيفت يأ «"ههجو دب رأ يحولا هيلع لزت اذإ ناک

 تبضغ اًذِإف ( ىنمملا ) مدي 1و ادب و هيلع رهظ اذإ هل ضرع نم ءيڻلا نم كالبقتسي ام وهو ةيحانلاو ُبناجلا

 قبس دقو ةراغلاو لتقل مست راهتلا چو هب ل اظأف برخلاف َرابغلا راثآف مهيلع ًاطيأ فيسلا بضع كءادعأ ىلع

 ترام يرن أك ة8 رقم سمشلا تراصف رورشلاب ةيجو قرشأ مهنع تضر اذإ و *' لونا اذه لث هجو

 ىلوطناو هرمضأو هافخأ اذإ رمألا ىلع هحشك ىتوط موق نم « اضرلا ىلع َتيَوَط » هّلوق . اهلا لوقصلا

 هيلع لمتشا يأ دقحلا ىلع ُهبلق

 ليقو رده اذإ لوهجلا ىلع الط ( س) هند لم نم لولطلاو -- ولا (بيرغلا ) «ا«هوابع »
 « هب يتنأكو » نس « هب نأكو » » حضاو ( ىتءلل) هغ هلعأو مولعلا نم ةثكأ وهو هب دي |

 + حرصلا (e) چ حرسلا 4P) لپ ةياهنلا (e) + حلا قف داق يرتحبلا (ؤ)

 لج حرسلا (7) خخ حرسلا (5)
)2 



  OVAنوعبرألاو ةيداحلا ةديصقلا _

 اليد الو ةكارشإ قب م يتلا هيئاو نع مانت ات وأ (5)
 الوئقو اس تناك امنه دَر دئاصقلا عیش اهب تراس (۷۷)

 7 ر 007 م

 اليثلا تارقلا ىلا َنْضْخَو ضرع نع َماشلا قارعلا ىلا نطق ىتح (۷۸)
 عاملا )

 الوجُحو يل ر مريس يتلا ريسلاب داد ىلع ْتَسَلُط (/و)

(A*)اليلص تافقلا نهفويسل اوعمسي مل اذا يركف 6 نم نلجأ  

 ( حم سلا سس نسي مس وم ا ) بيلجأ ( طح سم سرک ) (ب)  (احريع) ءاقلطلا ىلع (ط) ( بلا )

ngsلام هلوق هنمو رلحاو رخأ ىلع نوعمتبي نيذلا موقلا مو تعيش عج مّيشلا ( بيرغلا )  

 مجلاو نينتالاو دحاولا ىلع عقتو هراصنأو هعابتأ لجتلا ةعيشو « “ امين اوتاكو نيد اوف نا نإ »

 لاو  وبتلاو س دراشلاو س إل هتعيش نم نيو » ىلاعت هللا لاق ثنؤملاو رک لاو

 يل ضارتعا يأ ًاضَرَع هنفاغو ضرع نع همك اذكو ض'رغ نع هيلإ رظنو ض'ٌرملاو ضراملاك ةيحاتلا

 اهرک ذب تراسو رفكلاو كيدبتاو كرشلا تع يلا هتاوزغ نع اوعمست م ( ىنملا) ردصق ريغ نم تقف

 تاخدو قارما ىلإ ةهحوتم ماشلا دالب تعطق ىتح راشنتالا يف لوبقلاو ابّصلا اهمأك دالباايف ٌةمئاّشلا ٌدئاصقلا
 هللا اوُدهاع ام اوُهَدَص ”لاجر نينمؤملا نم » ىلاعت هلوق ىلإ ةراشا هيف « الیدبت » هوقو تالا ىلإ ةدصاق للا

 2٩و قبس دقو ىراصنلانيكرشملاب دارماو «©””اليدبت اوب امو ظن نم مهنمو ب ىضقنم مهنف هيلع

 ةضأ ثرعأو . ًاميلب ًاضيا ملل اهتضنوأ يتلا كرس ريس رشت دادخب ساّيعلا یب ىلع تسلط ( ىنعلا) بود

 ةرعأ تيكر دقف » ةّيليخألا ليل وجه يف يدمجلا ل اق هيف كلَقُي داكي ال یب ياو يأ لل لع لت
 حملا ةخداشلا بنا ًاضيأ لاقي و < ""ةالّجبحم ”رغأ

 هكر زنم لجو جرخ اذإ هدلب نع للا لجأ نم « َنْيَلْجَأ » هلوق لمل ( ىنمملا) »۸٠«
 اوعمسي مل نأ يكف نم ُدئاصقلا رتجرخ يآ متم مزال مهقترف مدلب نع موقلا بذا َلْجَأَو يفوخ نم
 خسلا ضعي ينو . مهف ريثأتلا نع "تترعق ن هرکف نع املاوزب اهيلع وعادي هن اک ًائوص ةددحلا نهفويسل

 هل نم هب حاصو هرجز اذإ سرفلا ىلع بلجأو اوّجضو مهئاوصأ "تطاتخأ اذا ٌموقلا بلجأ نم « نلجأ »

 . فلكتلا نم واخي ال ىلا اذهو ًاليلص نيفويسل اوعمسي مل اذإ يرک نم مهيلع نم يأ قبسلل هّلحتساو
 ا خبشلاو

 )١( رپ نآرفلا 5-5 اہ نآرفلا  eنآرفلا (ه) اک حرسلا (8) ع حملا +5

 ) )5حاحملا (۸) جالا (۷) باب حرسلا



 %0۷ نوعيرألاو ةيداحلا ةديصقلا

 ال تنينحملا تبر ال اهديك 5 نأب تمت دقلو )8١(
 0 ا ا 5

 الوقَم باتكحلا ما يف لوقلاو ةلوحنم يدئاصق تیار ىح (۸۷)

 ايمو ًارصْتُم يبس تاديم اهر نيلْخأل تيق يلو 09 ر هَ 2 و 50 سو + وم
 52 س ورا ور £ 7 8

 اليات اها لترا روس امناو بل تاک یتح (۸)
 الولف قاقرلا ةدتيهملا كلت تردونف تبأر اع ترعذ دقلو (88) 4 - 3 م رق

 كتيار دقلو (85)

 كتمت دقلو (۸۷)

 (سا س جل س ی ) فراع ( فلا )

 ةديصق ٌرعاشلا لحم و هيلع هاعّداو ه ريغ هلاق لوق هيلإ فاضأ لوقلا ًاثالف لحن (بيرغلا) ه ۸۲و » ۸١
 نالفو هلّحنت كلدكو هريغل وهو هسفنل هاعّدا هريغ لوق وأ هريغ رعش لحتاو هريغ لوق نم يهو هيلإ "تبسُن

 ًاليلق ءارمشلا ن ٠ زمشلا نوني نيذلا ةتييأر اكل ( ىنملا ) هللإ بستني يأ اذك البق وأ انك ب هذم ' لش

 تلق يدلا نأ ”تدجو قح ”ةشيلب لاصق ”تدشناف محدم يف اهدننأ يأ كيف د دئاصقلا َقلطأ ن أ ت

 نعضلتو هاو لق لوق هنن ىلإ فیض نک الإ کحدم يف نکآ ل و باک اا لام رھن عجم يف

 لوق يضلل ع عدم يناف كيش هيف ”تلق ناف ايش هلع ديزأ نأ ردقأ الف دم يف قبس دق هلآ لا

 يريغل وه

 قس ناديم رجا يأ « حلا لن » هوقو ححضاو ( ىنلا ) لتر (بيرغلا) ۸ و۸۳ »
 ال لوق نم يناثلا تيبلاو ضمبا يف هارصقأو اهضعب يف جدلا لطف طقف اهنم ثلا اهدشنأ يأ اهل ًايلاخ

 روس اهنأ ۾ موق نظ دقتل تح ممرهظأ نيب ي اعلا اياصو یل

 كناش ةمظع تيأر امل نككو قاقكرلا ةدنهلا فويسلاك اهريثآت يف يدئاصق تناك (ىنمملا) « » ۸٠
 كحدم يف مش داشنا ىلع زرقا لف كردق ةلالج دنع يناسل سرح يأ اهدودح ”تساتناف بعل يلع ىلوتسا

 نالف يف لاقي 'ريظنلاو ّلْثلا وهو كش عج لوکشلاو یک املا (بيرغلا) « ۸۷ و۸۹ »

 رنا ةباذع يأ « © 24 جاور وكس نم آو م لام هلوق هنمو نالف ک2 نالفو “شو هببأ نم لکش

 ”تلأسف ثيدحلا يفو ي رطلاو ٌببحذلا يهو ةلك اشلا ىمي لكشلا نأ نكي و لرألا كلذ لشي نم يأ هلكش يف

 4 نآرملا (4) چ جرصلا (٭) ۷م ما وبا (۲) ٠ ا حرصلا )ا



 نوميرألاو ةيداحلا ةديسفلا 9۸°

 الي دق ام غ يف لوقو ةياف روبل له مولا يأ (40)

 اليزتلا ف دغ ان قلع جا مب ییا نإ (۸۹)

 اليشفتلا كيف ذقنأو ارتب يوي ملا يذلا سذئلا كاتا (60)

 الومحلا هر متا ى عدو کتک انتل ١ انإ 6»)

 2جر

OECD OMIT Igri | 
 لم لک زيزملا لي رغتلا ينو هلاعفأ زکر اشي اع لبقو هدصقو هبهذم نع يأ “ملص يتلا لكش نع يبأ

 عمو فينخ طخ يأ مزال ظحلب ال كتيأر دفلو ( ىنعملا ) هتقيلخو هتهجو ةيحان ىلع يأ « “تلك اش لك

 كتدجو اذه عمو كتبيط ينذأب ال يركف عمسب تلم دقلو ملص يبا لئاصك ل ئاصخ كيف * تدجو اذه

 ةيؤرب لب نثَولا ىلع فكاع ةيؤرك أل بوكرلاو ةبطخنا موي كتيأر » لضافلا خيشلا لاقو ًالوقعم روج

 روج كن دحو يذل نكك ك وم ةيط نب الكتل عسب كح اقولك كف تدجوف يش نسم

 لمأتف « لوتس اناحور

 ريغ بف لوقتو ر ةءاغ ىلإ هللا باسن له يبنلا تيب لعأ اي ( ىعلا ) "25ج ( بيرغا) ٩۸٩ و محد

 لب رتا درج ىلاعت هللا يأ كب ثريبخ وه يذلا نأ سعف نحنو كلذ لمت فيكو زي زم لا هياتك يف یلامت لاقام

 الرا کیف دتجخ » باوا نوكي نأ نكد . طقف کحدم هيف لزناو مريغ حدم نم ٌهاكرَع يأ كحدم يف

 رعاشلا لما ديفم هم قعم هنم رهظي ال« ًابيغ كفا دج » هلوقو . مكحدم يف ديدجلي زات ءاجيأ ديدجتلا نم

 للاعت هنا هللا نأ ينمي » ًايَع » لضافلا خيشلا ةخسن نتم يفو کحدم يف بيغلا نم ةديدح رت U ىلامت ءاج ديري

 يذلا هللا نأ ىسملا نوكي نأ نكمي و ديقمتلا نم واخي ال اضيأ ىنمما اذهو هع اًدج تسلا لمج يأ تسلا جَ

 اقع يأ اد تلح يف بيغلا لمج کب ريبخ وه

 عتايأ نآرقلا ي يف لزنأو رشبلا نم ماوس هنو مل ام هتاكدب و سدقلا دئاوف نم مان (ىنملا) هوعد

 سانلا رئاس ىلع ليضفت نیب
 قاتلا نم هلصأو فكلاب هحسم ليقو ديلا وأ بقلب اإ هتم رجحلا لتسا (بیرغلا) «۹۲ و۹۱ »

 ءاج اک مالّسلا للا عج و اهتلبق وأ اهتحسم اذإ « هدي تساتسا » لوقت رجحلا ريغ يف لمعتسا مث رجحلا يهو

 ديبل لوق يف

 + حرصلا (+) لج نآرملا () چچ ةیاہلا 0)



 !9A نوعبرألاو ةيدالا ةديصقلا

 aay 2 مل م 4 کول ا کم
(A)الو صا هامسلا ی محسر دقلو غور بیطت ال نأ م ردع ام  

 م ع ما 7
 ًالوذ تاامزلا هع ميكرو ةدآتَم فوثألا مش ملأ )4€(

 اليست امل اوقلخ اَمَو تقل ةَْعل ةّيمشبملا 8 ل (56)

 الوم باحتلا يف اعتز اتك ولا رکی معاد (95)
. 0 5 1 5 

 اليصحم مهباسا تلصخح تإ منم ةمامإلا نوتظي َنَم يف (۹۷)
eص 35-8  eر .  

 الوضفم هب اولدَع «لصاف نم مهس اولا ۾ تنی لهأ نم (548)

 (اهريع) ةمثالا (ط) ( بلا )

 الس يج وا نص اک الخ نر يترغ تالا ٌعفادف

 ليَ نأ ُِ ال انب ر نيو اننيب ةطساولاو هللا ىلإ سوا تأ نوتيلا نيذه لصاحو خضاو ( تلا )

 باق َناکف لدخ ید مث » یلامت لوق ىلإ ةراشإ هيفو هيلإ قئ قتاللطا عيمج بہر کتل متطساوب لإ هلل ىلإ

 مو هب تت قلو » ىلاعتهلوقك" ًاموصخعت مالا هب ريصي يذلا وهو ديئاتلا انه ناهربلاو «© ” ذأ وأ نيسوق

 ٌمامإلاو « ""ةنيصلخملا اندابع نم لإ ءآشحتلاو ءوسلا هنع فِرْصَتِل كلذكة ر ناهي یر نأ الاوت اهم

 ميكي قيم ارو کیا ااو كبر ني ناھ کاج دق سالا اهيأ اي » یلامت هلوقك هما نم ٌناهرب هسفنب

CAE gD»۾ وابا يأ ءامسلا يف تبق ينلا مُّككوصأ تباط دقو مكورف بیطت ال فيك ( ىنملا )  

 تيبلا ىنعم فو ع الذم اد هناك نامزلا متر خسو كوالا نم ةرباجملا كك تمضخو نوبتط مئانبأ قنبأو

 يرتحبلا لوقي لوألا
 “ج جيطي الآ قارعا هل ْتياَط يذلا رجشلل ردع ال

A6»مهيلع لرغت يآ سمش دبع يبل ةدلاخ ةنمألا متمج لوقي سم رَ ةليبق يأ ةّيمشبملا (ىنما )  

 سكملاب ال نما قلخ هلع م يأ اه اوما مو لو مه تقل يلا يه ةنملا كاتو متوادع لجال قاد 5 ةنعللا

 دالر وأ راوج وأ يفلح امِإ سم دبع بابسأ نم ببب یت اذإ لج مَع لاقي

 ابهنوتظي مهنأك قو ربلا مهتفوخ ٌلوقي ةمطاف يب فويس نم مهِعَرَف ةدش فَي ( ىنملا ) « هد »
 باحسلا يف مهيلع اهومتدترج اويس

 ةمامالل اه هنوتطي م لوقي يناثلا تيبلا يف هّباوجو لاؤس هيف لوألا تيبلا ( ىنعلا) « ههو ه۷ »

 ٠۹۷ يرتحبلا (ه) مپ نآرفلا (4) لج نآرتلا (+) ٠ ہک ںآرفلا ٥١) تاقتا (0)



 . نوسيرألاو ةيداحلا هديصقلا نمد

 يبا ع

 اليقث ,تامزلا دتك ىلع طو متكأ تب تيار يئ اولَجْسَت ال (48)
 اليفك ِهاَمَث امب هاضقلا ناک نو مکا ءافللا وتم 555

 اليصفت اثنا تليف ام بش كل اهنا الول شكلا )0٠١١

 اليلضلا لهاجلا َتْيَدَع ايف هزي ملا يللا كيري هللا 0٠١0
 الوئسملا هَدْهَعَو باتكحلا َدَحَأ يذلا هقئاوم تنكو كارب دقلو (١٠؟)

1g 

 اليعامسإ كابأ هيلا ىتذأ هوابع َسَأ كاعرتسا اذإ ىت )٠٠۴(

 اللغ نانأيا َلِظ هللبآ تأوي ثيح روثلا بْجُح ني نم )٠١6(

 اليخ هلإلا مروا رق ىلا نم ديزو هتامأ ىَأ )٠١(

 ةمامالاو مهمراكم سمش دبع ونب لني م تسي لآ يف ةمامالا لوق مث ل“ ءاكر ابتعاب مهئاسنأ تريتغا نإ مهنم

 رخألا ءاقلخلا ن نم هوتي ل يذلا علل يأ لوضفملا نم هوبي ل لضاف لج

 سلاو و کتامز ءادعأ ىلع دیدشتلا ىلإ ةمطاف یب اي اولحمت ال ( یتملا ) ال (بيرغلا) « ۹۹ »

 مهيلع ديدشتلا ىلإ كي ةجاح الف مريخستل فاك سج يأ مہلح ميلهارك ىلع ”ليقث لق كتأح نأل مهم

 هك لإ اعد اذإ نآرقلا ىلإ وهلا ىلإ هكا لاقي هصاخو هيإ اعد عاملا ىلإ هكاح ( بي رغلا) »٠٠۰«
 دب رت اه ًاتماض هاضقلا ناك ْنِإَو فيتسلاب مدهاج يأ فيسلا كح ىلإ مهد ءافلخلا نيب جرم اأ ( ىنعلا )

 ةموكحو ةلود بحاص ناكمنأل نيضالل ةغألا ' نم هاوس نم نود ًاجترتم هلعج . "مهكالها نم

 ب تکيه نكن مل يأ دلَصَعُم اپنایا آ نك مل كلضنب ةدهاش سولا شك نكت ل وا ( ىملا) »11«

 تکا بانك آد زيزما لي رفا يفو . كلضنب هاش يون ىلإ يِحوُأ باتك لك نأل ةقيقحلا يف يجولا
 لئالد نم دئارغلاب دنالقلا لصق مهيأ ۾ لَم م « 3 » 0 نشا ٠ نم تلم مث هلآ

 و ليزعتلا يف تقف وأ . يآ او ةروس ةروس گلو صّصقلاو ظعاو ولاو ماكحألاو ديحوتلا

 © ساو نیب يآ يبا هبا جا ام اهف لمم وأ ةدحاو ةلج لر

 لعاجلاب دارملا لمل . ةلالضلا ريثكلا لهاجلا كتيادهب ادحأ دي ملام هللا كازج ( ىنملا ) »+ 0١<
 هنت ليلضلا

 و م

 هللاب هتقثاو لوقت دهملا وعو دحاو ىنسمي قاثيملاو قولا ( بيرغلا) « ٦٠٠و ٥۰٠و ٤۱۰و ۱۰۳ »

 چچچ فاٹکلا (+) ال ںآرفلا («) جج حرسلا (0)



 هرج نوعيرالاو ةيداملا ةديسفلا

 هل إلا ةاروتلاو ناقرف لاو نايبتلاو تاهربلا نثر َوَو 0

 دالا و الرج ت ۾ ام رفا رع رنرتکم نم تنیعو ۰ ۸

 ىلوألا نوئرقلا ”كئمبع ترش السام این ةنوآ تنكح ول )٠١9(

 اليت هلاعدب مت! ام هموق يف ًارذْنُم اتو تنك وأ )۱٩۰(

 الوتقم تاق كركذب ىبخأ تلا وآ ةررَس كيف هلل )0١

 اليتلاو ةيبشتلا 3 مل ٠ هوا ام قلا یطغأ ناک ول 0١0

 اليبس بويغلا لع ىلا اوذَجَو جا كي نود باجح الو (۱۱۴)
 (تي) قلطي مل (ب) (دب) الئارح توكللا ىف ( ط ) الیاکیم توكفلا ف ( بلا )

 زيزعلا ليزنتلا ينو . ةَياَدلاو ٌريسألا هب دقي ثق يق وأ لبح لصألا ينوهو قالا نم « انکو اذك ”نامفأل

 “تايب ألا هذه حرشل ةدقلا ج ار ( ینملل ) ربو _ “۳ یانرلا اوڈشف د

 او « ةن وأ » هلوقب دارأ ( ىنملا) ةن وألا ( بيرغلا) و۰ و و و ۷ »

 نإ عبر لاق » ىلاعت هلوق ىلإ طيش يناثلا تيبلا يفو . يحولا عراطقنا لبق ةيضاملا ةنمزألا يف يأ تقو دعب

 كيضاو ىنمملا يقاب و ©””ارارف الا يعد مذ ملف راجت و اليل يعوق توعد

 ةئيدملاو ةّكم وهو ٌراجحلا هنمو همقدو هلكو همم ( ض س ن) هزحح (بيرغلا) ٩۱۳ و ۲ »

 نيرا ني َلَمَجَو » زي رعلا ليرغتلا يفو . اذه ريغ ليقو ةماهتو راجت نيب ترجح اهئاك اهيلاعو فئاطلاو
 ملا كلذ لت اضيأ قاطلا 1 ولو مكحو لع نم كانآاج ريتا مدع ل هللا كلمج ( ىتعملا ) « زجاج

 يف كل للا َتِدأولو . ًالصأ ڈوجو ليتقلاو هيبشتلل نكي ملو كثم ريلظتلا مددع مهنم راحاو ل اکر اصل کاو

 هيف كا للا ْنذأي ام الإ هنم ُرْطُت ال بينلا ٌملاع تنأ يأ ب ويغلا لع ىلإ الببس اودجول كالع راهظا

 ( ىلاعت هلأ رول رهظم مامالا ل م ةرم س ییارا لسنا ) ةمدقلا (*) ج حرصلا (؟) ل نآرفلا )ا
 چچ نآرلا () ٠ یل نآرفلا (0) چ حرسلا )٤(



ontنوعب رألا و ةيداحلا ةديصقلا  

 اليلد ”سايقلاو ادر كقملاو اظعاو كا كي كالو 012)

 اليه دابا ُناعإ ا مل ابلحأل ةاجتلا بس نكح مل ول (۱۷۵)

 الوهع اع اانال تناك  انيبوقت تاذب فر ملا ول ۷

 الو ضايرلا ةفوفم تناك لا ةيبلا يف كل ضف م ول 017
 1 (سلاز

 الير امرأ تقيذلو تمض البلا نکس نكت موا (010)
 اليل ةليلدلا نك ملف اولس ىَرَوِْا ثابتعا كيف نكي مل ول (095)

 الوم نامزلااسسٌهمت دقلف ىدملا هب طظ ًارْدَق انل اهيل 06(

 الين ام اتام نم لی ام انام حماج نوک لیک تنكول (1؟١)

 الومأكلا كب وجر ام لقأو انّباقر تكتم ام رسا دمت 070

 (س) تلرلرا ( فلا )

 هتضارأو ب 290 ةفتملاو # 407 ليتتلا (بيرغلا) « كاك و ورز و و

 هيل كسي ام لك نک سلاو - طلا ا اضيأ للو . اک الو ابل یر ال هب د جم يأ لوح لَم
 ت 7 2

 640 هضمضتو - نکسملاو کر ربلاو ةمحترلا ًاصيأ وهو" انكس لمللا َلَمَجو » لامن هلوق هنمو هب سن أنسي و هيفو

 « ہنی لير » یلامت هلوق هنمو هقرف هلي زو
 یو س فرت يأ “يبو بت لجرو لولا نم هعقرو هب هون همساي هب ( بیرغلا) ۰۵

 ةرهشلا جو ىلإ لوما ضيضح نم هرذق حفر هلئسي ٌمحضاو ( ىنعلا )
 ىصم ايف يأ دوجولا يف كىاينا لبق يأ نوكت نأ لبق انلمش حياج تنكر ا هثريدقت ( ىنملا) «رعأ»

 هرتو اذإ هاودع نم ٌلانيو هّبسي اذإ « نالف ضرع نم انب نالف » لاقي هوركمت ناءزلا انباصأ امل نامزلا نم
 تبصأ يأ ان تِن نم كلذ هلك يش وأ لام يف

 ىل ارث يتلا ءايشألا لقأ نم انما دو اكن ينلا ءايشألا نوهأ نم انياقر بعت « ىنملا) « » ٠٣٣

 يأ ليزجلا كادوج دنع كيلق انداجرو نيدلاو اينّدلا كلام كّنأل ميظعلا ككل دنع اهل َرذَق ال انباقر يأ كنم
 ءيشب ًاضيأ انلَمَأ سيلو هيب هب تسل ىنعملا لصاحو ادج ل يلق كلئاطع ىلإ ةبسنلاب وهف ها لاو لالا بلط نم هوجرل ام

 للل حملا (4) وتم نآرملا ١) دي حرصلا )اک حرصلا 00
 ب حرصلا (0) چچ نآرملا (ه)



 نوسرالاو ةيئاثلا ةديسقلا

 4 نوميرألاو ةيناثلا ةديصقلا )

 ينابيشلا جرفلا ابأ حدع لاقو

 يات طيلخلاب يدع كلاتع(١)

 ةي انا مانأ لم الف (؟)
 وعي لزم عوج نلمللا ذا (؟)

 يتءاسم يلايللا تأت مل ايل ( )٤
» Foe 

 يلتاقم تتيصأ يداولا كلذ يفو

 لئاللق هاقبلا رامجأ ةريصق
0 5 

 لئاوشلا فورص م ناما رادو

 لزانملا ٌموسُر يمد مشقت لو
 ر صار

oA 

 لئاسّرلا تاققاب 2 و أَم رجم عبا مل هامْسأو (ه)
 س ٠ مسد

 لاذ نابلا نم سام فاَطْعْأَو ةطور سافناب يرّشن تقّرط لأ (3)

 (م اس س ل رك نيك ) لئام ( بالا (اهريغ ) قىوشن ( م س ص س ہک س جيك ر ( فلا )

 لتاقم مجلاو غذدصلاك مللي هّبحاص داكي ال بيصأ اذإ يذلا ةرضملا دمقك ل عقلا ( بيرغلا) « » ١

 هسفن ٌلتقلاو لتفلا ٌمضو. ًاضيأ وهو
aT(بيرغ رغلا ) ةّسسهذ انل مايأ لثم موي ال مالك | ريدقبو سنجلا يف يننا « ال » هلوق ( بارعالا )  

 ةلئاغلا ليقو . « ةلاغلاو ةلئاغلا ليلق نالف م لاقي اباولاك “ےس ا ثرشلاو ٌداسفلاو ةيحادلا يهو ةلئاغ مج لثاوغلا

 هكلهأ هلاغو . ةكتيملا ةلعفلا

 اذإ ءاسمو ةءاسمو ارو اوس ( ن ) ينءاس لوقت ريحاو عع هوّسلاو ةءاسملا ( بي رغلا) «هوغ »

 ساحو نگ سايق ريغ ىلع يواستو باوأ ٠ وسلا عمجو غلاب ولا ےس لاو كنزحأ وأ ههركت ام كي لمف

 ۾ يأ ۾ ةءاسم يلايللا تأت مل يلابل » لاقي نأ مالكا هج 3 (ىنمما ) ةءاسم اهذرفم ليقو اه ةدرفم ال ليقو

 لوقي نأ ديري هلمل ”رظن هيف « لزانملا ٌموسر يعمد مق ٠ هوقو ضا ر ألا أ نم ءوس يئايللا لفت

 «هتق مہم *لکذ خا اذإ مهني لاما اومسنقا» طوق نم اهني ي ومد موسا تءسنقاف لزانملا موسر ىلع تیک

 لج رلا سامو كترحت اذإ نصغلا سام نم ةغلابملا "لاف سالو ١ فاطعالا ( بيرغلا) « 5 »
 3 0 #2 ل 5 . 2 5 - ٠

 ( ىنعلا ) ترتخبتو ضرالا ىلع اهايذأ ترجو تسام (ض) اهيشم يف ةيراجلا تلاذو -- ليامتو رتخبت
 ةيلاتلا تايب ألا نم رهظي اكءامسأ فيط قراطلاب دارملا نوكي نأ نكي

 1 ج جربعلا 5



 ن نوب رالا و ةيءاتلا ةديسقلا همك

 ينا لا فيض ينال حيتأ ادراش نيملا نم اًيشْحَو لايف (۷)
 ِلِهاجلا يفايقلا يف يرشي كرذخم ردها دمع الو يدع ام هلَمْسأأ (8)
 لذاخ عيادلا لوحكمي سماق فئات يأ تمرات ام كتنإك (8)

 لذاوملا نويع تمان دقو ءودُه هُروُتس هيلع مار بو 0(

 ا e لئاوحلا بتويملا تالابح هيلع ةفئاط لإ يِرْسَي اذا ينإو )1١(
 2 5 2 L رم

(NY)لئالغ لود وا دو لوصف ايصلا هبذاحت نأ هيلع أ  

 ( سپ - دک س حک ) جاتی : ًادراش نیملا نم ايكحو تلخ امو ( فلا )

 كاتو لاح كل ُبَجْعَأ هريدقنو بجعتلل ماللاو بحجم « ايشحو تالاف » هلوق ( بارعإلا ) « 7 >

u Ff,ع 3  

 ةحاتإ ءيشلا هل هَل هللا حاتأو 6#” ادراشلاو نیما ( بيرغلا ) يشحو نم كلايف اضيأ لاقي و ايثحو
 لئابح ماسلا 8 هنمو ةديصلا يو رسكلاب ةلابح عج لئابخلاو 3 ردقملا رعإلا حاتملاو حيت اف هردقو مايه

 هبابسأ تولا لئابحو “ناطيشلا

QAD»لع هب وبيس < لدتسا هب و كلاذك فیقلاو اهيف ءام ال ةراغملا يهو وايم مج يفايفلا ( بيرغلا )  

 يأ « ادك هب يدهع » موق نم « خلا يدهع ام » هلوق ( ىنملا ) ر “*رهاجلاو  ةدئاز ايف فلأ نأ

 لاملاو للعلا بيرق يأ اذكب دهعلا بيرق وهو يتفرعم
 8 0 و 3-9 3 5

 راسلا یرأو - ابو بآن م حجر بّوأتو - “لذاطاو  ؟*0فئانتلا ( بيرغلا) « ٠١ وه »
 1 58 ا م ر تِ ر س ےس < 5 ع

 یخرتسا كلذكو اوخر راص ىأ ةواخر وخرو ( س) اخر هيلا يرو هبياعم ىلع رتسلا نأ لاقي هلدسأ

 وكس ءودطلا لصأو اومان يأ سالا ءَدَه ام دعب يأ « ليللا نم هده دمب انانأ » لاقي ُهْلَوَأ ليللا نم هوُدملاو

 امهريغو تومعلاو ثكرملا
 هيَ تلوح نم هلل ظن هيف « لئاوملا » هلوق ( نما ) "بح عج تالابلا (بيرغلا) « » ١١

 فاخأ جلا ٍيظلا كلذ يرسي اذإ يأ ”لوح مجلاو ءالاوح يهو لوحأ وبف "لوح اهم ناك اذإ لوح لو
 لمف <“ فنلا ةدوجو قلما بيك لو لاو اهرظن دياصمب هديصتق ”لوُخ نویع هيلع مقت نأ

 ةا نم فأ ةَ را رقنالف نم هيلع يهو ينالف نم هنأرما ىلع لجل راع (بيرغلا) «د؟»

 عورذلا يه لئالغلاو  حتتلاب ريا مسالاو ر ثويغو ىَرْيَخ یهو ژویو نارټغ وهف اهب هقح يف ريغلا كر رش هو

 لإ حرصلا () لإ حرصلا (4) مج ةيابتلا () يلج حرصلا (8) ٠ل حرعلا )١(
 برسقأ (۸) ا حرصلا (۷) ا حرعلا د



 هما فتوميرالاو ةيناثلا ةديصقلا

 لانا ضيب سمشلا يف تك اک ىضقلا يدب قرب ضاعإ يقاش دقو (١؟)

 لفاوألا رودبلا قفأ نم ملط قرم لاي يقع خت مل اذإ 0
 لحارإ يكي نفملا حرق واثو عدومو نعاظ الإ نانلا امو )١8(

 للاوألا نوفاك لإ نحت لهو الح اي الإ ُماَيألا هذه لف (5)
 لئاط ريغ ىلع اينالا نم يكبتو ماد ريغ ىلإ ايندلا نم اس )١7(

 لجامتكح الإ هانت لجآ الو لجاڪ الإ هوجرن لجأ اف (۸)

 لِاَبسلا كود نات يتادّبِع  تجوتو النت معلا يتَطْوأ ولف 19)
 لئاو نب ركبل لخت لو فيكو ةنابل اهنم ضقأ مل َتَدْلُخ ولو (0)
 لئاصألا نبومش تعءاق جك اذا دمع ريسمألا َلْثِم او موقل (؟١)

 ةفباتلا لاق ةليلغ اهشدحاو اهتحت سبل نثاطب وأ قا سوؤر نبي ةعماجلا اهريماسم وأ
 ٩ لئالغلا تايفاص ياض بف یک باو نوبدَكب يلع

 ”رجب ٌدرفتملانأ يلأل هيف يكراشيف عوردلا لويذ وأ دوربلا لويذ ربي ىبصلا طاشن هلجي نأ ةر أ (ىنملا)

 رټكلاو بْجُملا ىلع ىلا طاشن هلم نأ ٌءرك أ يأ لوبألا

 يحاون يف [ضرتمي ملو رو ايف عل يأ ضمو ىنمت ًاضايإ قربلا ضموأ (بيرغلا) وا »

 ترعآ يآ « علا تضع وأ لم هزل نمو « يقي تك ر ت ةَضْمَو تش » لاق ضماو ويف ملا
 رولا - لاو ٣ ىلطشلاو س اغ وأ ةزمر ةيفخ ةراشإ كلا

 2 داني يأ لطب هس سيح امرتا لاو لا ئاسا (بيرغلا) « ۱۸و۱۷ و۱۹ و »

 يذلا لمج ( ىنعملا ) سيخ نود يأ لئاط ريغ رمألا اذهو هيف لئاط ال رأل اذهو دحجلاب صاخ وهو

 هلأل ؟اجاع هاشخت يذلا لجآلا لمجو ٌمخاومو قئاوع هعوقو نيب و هني لوحت اير هنأل انآ لجاملا نم هوجرت

 ام موي عقب نآ دي ال

 ىلع نورما لايفألا ٌةلهابشلاو س فيعلل عج مسا هاذيعلاو ییا (بيرغلا) « و۲۰ و »

 ىلإ هللا لوسر دمع نم » هموقلو رج نب لئاول ملص هللا لوسر اندّيس باتك ينو ٠ هنع اولي لف مهكلُم

 جحرصلا (4) يج جرصلا (جر) ج حرصلا (؟) ۹ ةنباثلا )١(



eAقوعبرالاو ةيناثلا ةديسفلا  

 لواقلا دقفل ىسأ انتكلو فم Î منم هب نإَو (۲۲)

 لئاقتلا ىم مايألا نع ومن بم ناك نمل عرج مل نحن اذا (۲۴)

 لئابقلا ميج هيو يط يف دمع لقي َماد ام اذل نکو (؟5)
 لفاحلا رود يف هابأ كيري هلسشمو هاوس نع هب ست (؟ه)

 لقاع نييأب ايلا يب قحا لفي يل تنا وم ّنِإو 0
9 

 ٍلعانو دالبلا يف فاح ريح مو ةي دج ال جلا ةوثَرْوَأ ر (۲۷)
 ناكاذإ « ةو لهابع ”ليإ » نولوقي لبالا يف كلذ لصأو «“"تومرضح لعأ نم ةلهابملا لايقألا و

 تءاش فيكم ذرت ءالا ىلع تلسرأ دق اهمأ يأ « اروا اهليبَح ةلهابع » زجارلا لاق ظفاح الو اه يعارال

 ةقرلا وذ لاق_جاحو ةحاك نايثو تانابث عمحاو ةن نم نكلو ةقاف ريغ نم ةجاحلا ةنابألاو -

 ° فاورلا رود لا جاملا نم اتال تصقنو نويعلا ءام ترم ةادغ

 رک قبس دق سمشلا ممج “هجوو اولاز « ااف » هلوقي دارملا ( ىنعملا ) یو

KG TOogTE‘ TITTYهيب ول يلع يف 2 هلوق ( ىنعملا ) لئلا س )»اا ( بيرغلا )  

 حیا لاق لئابتلا عیج ماقم م وقي هسفنب وه يآ

 2 یو أم نود ذاو موقلا سد E ياب وت ىس ىف

 رخآلا لوقك هن دارأ « يابو » هلوق تيبلا اذه حراش لاق
 5 ٤ 5 02 هل عا م م[

 “ي رازإ ةقث يخأ نم كل ىتف الوسر صفح ابا غلبأ الأ
3 - 

 ىشعألا لوقكو يسن يأ
 مرح نباو ُهَدَحَو ”يصق اع يتلاو جللا بهار يباوثو ياف ىلإ 0 "ا لا

5 

 لاقي نيرسفملا ضعب لوق ىلع قا 2 اعف تكبايثو » لامت لر هنمو هيب وث درب لو بهار سفت دارأ

 بيعلا نم اي رب سقنلا رهاط ناك اًذِإ « بوثلا رهاط نالف »

 همئانصو هلام را هعابنإل نب وم ۶ تيما حدال ليقو هتوم دع هيلع ىنثأ تبا ( بيرغلا) « "اب واك»

 وانا عم ظي رقتلاو ك و مءايحأ ظَرَق ؟ ر » هنمو ءيشلا أ وفقت نأ ني أتلاو

 لج حرصلا () 5 حرصلا (4) جج حرملا (4) نالا () هل ةيابلا (0)
 ف نآرقلا ل 37 ىمعألا ( (5) ٤۷ تايلشفلا (8) ¿۷ تايلسفلا (۷) د حرصلا (0)



 0۸۹ ن وب رالا وت ةيناثلا ٍةديصفلا

 لئاقو لوق لک كم ميِقَو ةتيِمَح عور مييعاسم نم مل (؟8)
 لصانملا رافش يف يعافألا ُفاعُذ هنأ ىتح ملا دوق مو (؟9)

 فلا

 لتاقملا نود ضاّرغألا هب بام نک 0 هوت نأ ملا قو (0)

 (؟) هنأل وأ هلاف ( فلا )
 و 7

 طرقا نأل ل رقلاب هغبد يأ معدألا طرق 2 موق نم هلصأو

 يعاتلا ”لوق وهو يحلل حانت رعشلا يف نيبأتلا

 حماوللا " تويعلا“ قاتشاف ةَدْيَتُه ااو يطا ياا قو

 لمن الو فح مخ الب ىشم ليقو فاو ٍينَح وهف يشملا ةرثك نم هدف تقر اح ( س ) لجل ينحو

 نأ یا ح ودل لثم ايم الو اودلو نيذلا كوللا نإ ”لوقي حودمملا ءابآ ىلع ءاكملل رذع اذه يف ( ىنمملا )

 حضاو يناثلا تيبلا ىم هو مهتوم دعب ريملناب هالقملا مرک ذ ذي
 00 7 وا م م

 ةبرعلاو دوجلاو دجلا عا عونا يف 5 ةالعلاو ةمركلا يهو عامل عمج يعاسلا ( بيرغلا ) « ٠۳و ۲۹و ۲۸ »

 ین ناکاذإ هو يَا وهو یت عج ًاضیأ يعاسلاو امف مهل يعاسم لضفلاو فرشلا لأ دبة :
 وح ماللاب ىتدعتي لمعلا نمت ناک ااو » دمحم ىلإ اون «Û وحن « لاب » ىدعتي يعارطلاو ي

 ب 8 u و . س

 هنم ةعترفتم يناعملا ةيقب و جا يشمل عوضوم يئعسلا ليقو "جس ال تو ةرخآلا دارا نمو »
 لاقي عينم يأ نيصح وبف ميم اذإ ةناصح ( ك ) هيثلا صح 8 نم ةكحم يأ ٠ ةنيصحو نيصح ٌعْرِدَو -

  اتلاو # 2؟0ىيعافألاو و /اعّذلاو  ةئيصح هلعج I نّصحو ةغلاسلل « نيصح 9 «

 لاق ولو ,(ىلا) ©
 ِلتاقلا نود ضارعألا هب باص هتاف وقتي أ مل حو

 سائلا ضارعآ بيصي يذلا وه جدلا نأ يني فلكتلا نم لسأو حضوأ ینملا ناكل 2 هب باص هنأل وأ

 ر ليت اك لتقل ةباصا نم قذأ ۽ عا ضرما ةياصاو مهكتاقم ال

 ءاوقعو انا ةضارعأ و مرج باس يأ انيلع وي ص

 90( ور ديف ضارعألا مهتم فقول عورتا اوس اذإ موق

 ءاج دقو هّيدأ ظراقلا نسي اک ةّيدن نب

 ي حرصلا (ه) ج حرصلا (4) ج حرصلا () #4 نآرفلا (0) ہک نآرفلا (0)
 ٠٠١۸ يرتسلا (۷) هك حرسصلا ىفز



 نوميرالاو ةياثلا ةديصقلا هقع

 لباولا لا امرا اَرْرَم مطلا الو مري ةوجلا نيغ ال ْنَم كلو )۳١(
(ev)لئاضفلا زونك نم اوُرانأ ام الو هل اوقيخ ام هللا الإ رت رک  

 لئامشلا تاَرِجْسُم نم ىدّتلا يف مل ىَرأ ام ةّوبنلا مالغأي *يبش (۴۴)

 لهاوملا ٍداَيلا ناذآ رص اذإ راف كلركؤ هلا رع تلجأ )0
 لئاجلا عد لكم اهيف يز ولو ةطئب كَتْوُذ دنملا فويسل امو (؟)

 لدآبلاو ىلطلا ءام نع ْاَرْجَتَق اه:وُقُج ءام رميا يف اشر ()

 هنع هللا يضر "يلع لوق هنمو هلاشو هنيه نع هنمط ( ض)) ًاثالف رزش ( بيرغلا ) « مس و۳۲ و١۳ »
 ©7*باولاو . ههجوب هلبقتسي ملو نيعلا بناجي رظن هيلا رزشو هرزشو «“""رسيلا اونعطاو رزشلا اوظحلاو »
 نم اطقلا راثو نالا اذكو عطس اذا رابغلا راثو رهظ اذإ ديلا راث نرم هجرخأو هرهظأ ءيشلا راثأو -

 . ضي هش
 « لجأ » يف ففاكلا نم *لدب لرو د هلوقو ةضرتمم لج « للا رع » هلوق (بارعإلا) «مع»

 يأ ناسرفلا نم اسراف لع نأ كمت هللا ناحس ( ىنمملا) ©« كرك » هوفل نا لوعقم « راق »و

 بكرو ُبرحلا تماق اذإ يأ عاتسالل اأ ليلا تبصن اذإ « ًاسراف » دش نأ نم ارذق ظعأ تنأ

 . ليلا سراوقلا

e «لئاح » يعمصالا لاقو هتقالع فيسلا نرم يهو رسكتاب لام مهج لئاخلا (بيرغلا) «  » 

 - سيلا ٌؤرما لاق لَم اهّدحاو ناو اهظنل نم اه دحاو ال

 ىم نهم لب ىح رحتلا ىلع  ةبابص يتم نيملا غومد ضأن
 اًهُط َنوكي ىتح كحأ اهنطسب يف ديزي نأ نكمأ ولو كيلا ليمت نأ دنملا فويس ردقت الو ( ىلا )

 . اهلئاح لوک
 زار او الا نع بطب أوبك ليإلا لاقي هب فتك ٠ ءيشلاب أَرجو -©(نّشر (بيرغلا) «مك»

 ةوقالا ىلإ قثعلا نيب أم وهو ولدا عج لوابلاو  ءاملا ةرثك نعد لكلاب اهع اتفتسال اه رشا شخ

 هير ةيرثطلا نبا ديزي تخأ تلاق ةودتتااو طبإللا نيب ةمحللا م ةلدأبلاو

 و ھه “لهر الو ةائاضتم ال فيسلا دق دك ىف

 )١( ةساحلا (ه) ‡ حرصلا (4) ٠ه تاقلملا (ج) هج حرصلا (©) ججج ةيابلا ٠۹ء



 ۹۱ ثومبرالاو ةيناثلا ةديسقلا

 لجابأ قْتقو تاماه عيدصتب امّ ام اذإ ير نم ُسِيْفَتو (۴۷)
 لطابب كنم داتا فرق اف ةمالم كنم ةا يق الف ۳١

 لضافو موق لوضفَم نمو ادق ٍلئاسو لوُسَم نم اار دق 9 مهر

 لساب دباو يناملا يِدَتْجْلا ىلا ليم تم كيري لكف )٤١(
 لجالخ نديلا جوُبعَم نقلا لع  طْمَتَتُم نم نقلا هامد كيقت )5١(

 لماوملاو ىلكلا نيب ام دعاي الك فلاب فصلا قلب نيم (15)

 هام نصمت فويسلا ”لمجت ىلتتتلا قانعأ هامد ليس ىتح برملا مق مو يلسلا ٌنامز ناک اذإ (ىنلا)

 . ءام تلا نع هب ىنتكتف و اهدامغأ

«PY»ىلإ هداعأ مأ هاقلأ ماوس م علا ىلإ بارش وأ اعط هنطب نم ج رخ (ض) لج ا سلق (بي غلا  

 ةمترلا وذ لاقديدشرطم ريغ نم ىلا احس تسلق زاحلانمو نق وهف بلغ اذاف هنود وأ ملا ءم ناك اذإ هنطب

 3 سلاوقلا باحساا هتم لنکا ىدت اهباضُرو ناک 2 رع نشبت

 لک الكر يمبلاو سرنل تلا يف قرع وه لبقو ٠ « لجل يف ةظيلغ قرع وهو لبجأ عج ”لجابألاو“ ”ميدصتلاو --
 . شارح وبأ لاف قنماا يف عدحألاو ريلفلا يف ”رمبألاو لج رلا يف اسّلاو ديلا يف لجبألا وه ليقو ناسنإلا يف

 ”يبجابأ مهلع حام مو تربص ميْنرُم انف يتأ يب تزد
 تباث فرش كايا مدَسَح لجأ نم هرو يذلا فرشاا ّنأل كداتخ ملت ال ( ىنملا) «عم»

 كرش ديزي هلضف نم ا لاا ام ىلع كنود املك يأ لطابب سيل
 © !سابلاو دپ رآلاو 7 ”رهتملا ( بيررغلا) « غ١ ومحد

 ديلا حتتلاب لالخ حلاو مضلاب ”لحالخلاو 440# طوبشملاو اتخلا ( بيرغلا) « ء٠ »
 یک ومال هب حي هنأل هب 0 “لف هل سیلو ءاسنلل لاقي الو هسلجم يف نيكرلا عاجشلا هتريشع يف

 كّودع كلح يأ نابضغلا ِنْيَعارِفلا ضي رملا دّيسلا اهم كودع مد كيبل وقي حودملل باعد اذه ( ىنمملا)

 كيدفي كنرق ناك اس تيقب و برحلا يف همد ل !اسو

 هب هلصوو هيلا هّمض ءيئلاب ءيشلا فلو برملا يف امهنيي طلخ نيتبيتكلا ١ فل (بيرغلا) « ء۲ »

 ثالث وأ . اماه قمم وأ ديكلاو ر ريالا نيب ام سوقلا نم يهو يك عج مج ىلكلاو - يشنلا فلا دضو

 رصلا (1) لإ حرصلا (ه) چ حرملا (4) نالا (۴) اچ جرملا (۲) ناسا )٩(
 اپ حفلا (م) ۴4 حرعلا (۷)
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Aنوميرالاو ةيناثلأ ةديصفلا  

 هقْيت برو ايما هنو (0)

 هلا رغعلا كرات وع )٤٤(

 ماش لوأل ىألا هراَمَف )٤(

 هور

 رعأ ةسخ هاني نم ةلدوجت )0
 هوفص ردك رثم الب ءاطع (€۷)

 مداخ يز يف مدخلا كيلا یر (58)

 ُةُريشَعو لأ هون Û (عو)

 ولئاق فرشلل دجولا قطب فيطُب )٠١(
 مساق قرّزلل دوُحلا فک طوس ل

 لو یاس نم ينس الك یک (66)

 صدم رعشلل هيف ماو "لك فو (ه0

 ملقب ن ناتقزال ناوارمت ناكرتدنم نات ِناویح لکو ناسنالا نم ناتيْلكلآو اہضبقم نم راب

 مضب "ليتك َتنأ ( ىملا) ماقلا نم لوبا ر رارفإ امهتدئافو نيترصاخا

 رحامزلا لماوع نع لكنا
 اأ (بيرغلا) «ةةوة#»

 اهم ورد نم برد مورلا دالب نم

 لاحم رودُص يف يلاوسلا برص
 لزاتنل ارادو طاطا اًرقم

 ع ع ع

 لئاسّس ِكلَوال ىلوألا هردو
 ع اهيل

 لمانأ ست يهو ًاقاهد ضيفت

 لخاي سیلو ناني سيلف

 لمآ بوث يف لومألاو هلاَوَح

 لالما تارئانلاب اخترب
 لعاف فرشللو راما فارشلابو
 ٍلماش يدلل رصتلا فيس لولسمو
 ٍلئانو دع لك ايلا ىَلَصي

 لافي الرق تيم م هنأ ىلع

 "يېم یک نم ىلغألا (بيرغلا) «هذو ۰٥و ٩٤و ۸٤و غالو ٤و غه ٌةرثكر كلاب ٌةكدلاو ییہ یک

2 
 دنع بلصلا

 ورس
 تدي اهلك ودع نصب كص -

 200 52 هديك
 رلخدم لکو مساولا ريكا باب وهو بارد عم بورذلاو ر رصل

 سوؤكلا نم ركلاب ٌقاعيلاو ص يأ ٌةكد باحسلل لاقيو اهاوحنو حلاو يللا ردو ةتاليسو لا

 اما اذإ(ف) نساكلا هد نم ريڻک يأ اهو امو ةفاط يأ « اھو ساكو » ىلاعت هلوقك_ ةئلتمملا

 “> شرتلاو 38 0 يزلاو هب فص ردصم هنأ ينعأ ىضرو لذ باب وهو طغضلا ةدش لصألا يف وهدلاو

 ٍنَمَح نطو نم اف مدوهجم هيف اوغرفتساو مهتقاط هحدم يف هارعشلا لذ ( ىنعلا) « هس وهج »

 0 لك َدئاصق هحد« يف نودشني انكم رمأألا نوك مع مو هيف نولوقي ل الوق مذ قُم ل هتاک هب هوفصو دقو لإ

 هؤاصقتسا نکی ال دفان : ريغ حودملا حدم نأ لوقلا لصاحو

 چچ حرصلا («) مج حرصلا (4) 4 نآرقلا )ال جرصلا )چ حرصلا



 كاس نوعيرالاو ةئلاثلا ةديصفلا

 ( نومبرألاو ةثلاثلا ةديصقلا )
 رافعا نبا يشأ ر ديو هللا نيدل مما ةفيلملا حدي لاقو

 لولو كلتا لقنو كولملا لق لرب مل هَل يت نبا كبأدڪ )١(
 لبا نِي ايڪ هني هال هردم تنا غال ٌداَرِفلا تأ (9)

 لاد
eےس كيم یا ہک . رع  eae3 - ل  

 لعّولا مصغال قور مسن ولو يتم كنم ينم يح تاع (؟)

 لّسملا ةيملا بويل نيب تاب وأ اَعرَدُم بلا بولخم اَدَع ولو ( )٤
 (ط س اس س ےن )ل بوح ( نط ) ( ب ) ( بس س لم ) ايستعم ( فلا )

 مل هللا ين نبا اي يأ « كبأدك» هربخو « لزي ل » مسا « خلا كولا تق تق » هلوق (بارعالا) « » ١

 هلوق هنمو « كنأشو كنيد كلذ لازام » لاقي ناش وأ ةداملا بألا ( بي غلا ) كيأدك كوللا لقق لزب 7

 نم َلَوُدلا لقنتو لولا لقت نأ كتداع لزب مل هللا نون نبا اي( ىنملا) «* *نوعرف لآ بدك » « لات

 اذكه رمق ذم كتداع ىّرأ يأ موق لإ موق

 حالا تمم يف لمعت مث ٌلصألا وه اذه . باح يعف هتلكت ام (س) هنأ ليم ( بيرغلا ) «؟
 هنأل مّضلاب تابه سايقلاو تليه ل لاقي الو تليه ءاعدلا يت لاقي و أر بوصأ امو هَلْ ام يمي باجيإلاو

 كشت يأ هْمأ هبت نأ هيلع یب ا
 52 27 تملا ( بيرغلا ) «ة4وسو

 ىلع نش جاو همم يو رج وأ دوسأ ةرئاسو ضايب امدح يف و وأ هيعارذ ينام لوعّولاو ءابظلا نم مصعألاو

 ا . ىتمم ديفيال « ثلا بويجي » ةياوترا نل « ثبللا بولي » باوكملا نأ يدنع ( ىنعلا)

 ةينآلا ةديصقلا يف

 قرأ طقرأ قير ني ترطق ولو ةعينم كنم ضرألا ف هجم الف

 معا قور ىلع تناب انآ ولو راوسق بلم تط اهنأ ولو

 برب عودت وأ مصعألا َنارق قتراو وقو رع اذ ناک لو ودع كتوطس نم وي ن نأ نكمي ال لوقي

 ةرورضل داملا كح للا هباوص « لّبمملا » هلوقو . باينألا ةجَرعملا ةا | بوي نيب تاب وأ ثيللا

 چ حرصلا ١( چچ حرصلا () چ حرصلا مر * ج تآرلا ر
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eksنوسبرألاو ةثلاثلا ةديسفلا  

 لولا يف روصحلاك وه امنإف كتي لت دق شعل اا (ه)
 للا نع لأَن الف بامتملا تذُف اذا كيلع ىي ريكَشتُم يأ )٩(

 ِلَخَولا ةرثكح نم اتوب اف :مناوج نم ادام ىتح َكوُفاَع (۷)

 لقا نتن ماجأ ناڪ وج ىلع ثأر مت رتن ام (۸)
 ةبالص يف جوعا اذإ ًالصع( س ) هيلا َلِصَع نم َبُْلَصو جوعا ام باتلا نم وجو لصعأ عمج وهو رعشلا
 َسانلا "رهت حسو رض » رعاشلا لاق تاو لامع حلاو هالصعو ةلصع يهو لصعأو لمع وهف ةقلخ ةزازكو

 جک لِمَ عجب ًالاّصِع نأ يدنع يذلاو» هديس نبا لاق يدان وهو ولاصع ىلع رك دقو « لغ اهئاينأ

 لق لع دجو ممعألا ّنأل عضوم لسأو ناکم منمأ يف هكودع نوک « « سا ولو » هلوقب راشأ « اجود

 لحاك يآ نب ڈیوس 0 لاق اک بعص ثمأ اهنم هلا و ثحأ هيلا لمي داك ال ةغعاشلا لابجلا

 قيصر © ر نم ”يصعألا لز زت  اهنإ اهات يتتَعَوو

«o»ُلَبْطلاَو ”لّوطلاو  نالفب لفحأ ام لاقي هب لاب يأ یتمج هب ,لفتحاو هب لح ( بيرغلا )  

 ةف رط لاق هيف ير السمو دتو ىلإ هطيرت ليقو ةباثلا ةّئاق هب د ”ليوط ”لبح

 ديلا يف هاينثو یخ را للعلا كل تلا أطخأ ام تولا نإ رمل

 وومألا َتْلَّلذ اذاف هتمفادم نع جنت ركتسم آو ( ینملا ) لود د مج ذل (بيرغلا) هو
 هلهسأ اهريخست نال ميلا رومألا نع لثست الف ةبمصلا

av»وهف نبَجو عرفو فض الهو ( س) لجرلا لهو “ع اواو یافت (بيرغلا )  

 امنوجان الف مهب واق نوماحتي مهن اكىتح فولنا دش كنوفاخي (ىنمما) «آديدش ُداَعَو هنم تلَِو» لاقي لَو
 مريع اوجاني نأ نع ٌلضف فوللا ةدش نم

 م اسلاو سأرلا ىلعأ هب مهضعب نصخو هالعأو هار هيش لک قو واق عج للا ع بیرغلا ) همه
 ةمترلا يذ ”لوق هنمو «؟"”لفطلا ةا قلق يف بيلا يت بئاجي » هيوبيس دشنأو هلق ناسنالا سارو لبجلاو

 قاتلا اهسوؤُر ةَبَشيَو قماقتلا خارف فص

 v2) بعز اه تبني مل جراختلا لثم للك يف مبتلا عودسك اهفادْعأ

 اهب ييذتف اهسوؤرب بلت مهعاسجأ ّنأك ب را يف مهءاسجأ نع ٌظقاسنت مهسوؤر (ىنعملا)
 كيك حرملا (4) ب حرصلا (۴) ٠٠١ تافلعملا (©) ۸١+ تابلضفلا )١(

 ناسآلا (۷) نالا (5) ج حرملا «ه)

 فقفز



 e6 . نوعيرألاو ةثلاثلا ةديصفلا

 لَ ىم لاب د هلادغأل لهف هدي يف هلا فيسو لا اذه (8)
 لملاك مقنلا تاوه نم نجع  ةمسش ارم ليَ هذهو )٠١(

 ليش َضْزألا قلت اتاك  اهءراصَم ماه رقاب اطّس اذإ )0١(

 ٍللَخ نم هللا هارأ اهف شو همي هللا رايتخاب دوم 00

 سلتك لولا هباوتس وكي قس ٠ ءتيمب نع لإ هلا قت 00
 لزألو ديرقاب هلل تذوق اک ارنا هلا شيق دق 9

 ليت مل نسملا هبا ولو هنم تأ ام نيا نأ ىنإلا غلام )٠١(
 نظلاك كآلفألا لع نم ةع اًحهَر مہارت يف تردانف اوت )١5(

 ل ا ) ةقيلطلا ( اس بس دس ی ) ةريصلا ( صك -س قل ) ( فلآ )

 ( جك) ةثيني ( سا س بس س با ) للطلاك لالطلا ىلع هم نتي ( ل ) ( تا)

 زيزعلا ليرغتلا يفو هيلع ىاوقأ ال يأ « بق هب يلام » لوقت ةقاطلا لَِقلا ( بيرغلا ) « ١٠و. »
 ٌةوبَهاو حضاو (یتماا) 2” وبه عج تاوبطاو ©"”ةمتوسملاو «  اب م لبق ال دونجحب مالک «
 راثلا لعب ليلعا هّبسو نيقيلا يك نيظفللا فالتخال رخآلا ىلإ امد فاضأو ٍدحاو مَع ٌُرابغلاو

رت اهمأك اهعراصم ىلع عروقولا يف مهّسوؤر تعرسأ هئادعأ ىلع ”لاص اذإ ( ىنعلا) « ۲١و١١ »
 دي

 « طس » يف ريمّضلا نم ”لاح « ادي ؤء » هلوقو حضاو يناثلا تيبلا ىنممو ميدي نيب ضرألا لَه نأ
 هلل ليّذلا نم رهظي اك سنلا يف ثريثك ةفالتخا عضوللا اذه ينو هتقيقح ألا ةيلج ( ىنملا) « ٠م »

 نأ هريغ يأر يف نوكي اك ”لطخ هيأر يف نركب الف هتريصب نع الإ سالا ىلع ةيفاخ ءايشألا ىتاقح نأ ديري

 سالا ىلع ًةليلجلا ٌرارسألا ىت » ”لضافلا خيشلا لاقو اهنم *يش هيلع قي ال هدنع ةرهاظ ءايشألا قئاقح
 « هتريصب نع الإ لطلتاك م دنع ُباوّصلا نوكي ىتح

 سشلاو نا نأ يناثلاب دارملاو حضاو هانعم لوألا تيبلا (ىنمملا) *”لأو ( بيرغلا) « ده و » ٠١

 ناكس ذاق قالا مضأو مدآ وني مه نيذلا نالا هتب راسم ىلع أرحب فيكم مامالا ةب را امل ةقاطال

 مامالا 5 ةكوق فصي ٠ هنم اوزرتحيل ريخلا اذهب مربخت نأ يبحاص اي كالع مزاللا انكم ألا

C3»مدح اوزواجو اوربكتسا ( ىنملا ) ©" نلظلاو س 25 جه راو 6025 ( بي رفا )  

 رعلا (۷) مچ حرعلا (3) گہ سقلا ( *) جج حرسلا (4) ج حرسلا (۴) چ حرملا (؟) چاپ تآرقلا (0)



 نوم رألاو ةثلاثلا ةديصقلا 0 هوك

 ع . ~e ٤ ر .٠ 3 ےس
 لَحَر نم قفألا ىلغاي لوا ناكف  ابيلاطَم ايلَع يف بيشلا عم ىَرَس (۱۷)

 (فلا)

 ٍلَحَل نم ْمْملا يشاوحب امو جاد سَم نم ليللا يف يذلا هنم ناک )١(
 یس 5

 لبلاك رهتلا ميدقل اتي ملا ةَئِءارَق نم ًاليج ةتلفوي تقرأ )١9(
  anعر - . 7 -

  (۲۰)للطاو كا لها يصاوت اورج مو ثويللا بالْسأب اودیتسا م
 مسي م لس ا هوا هاا

 ) )۲۷للملا ىلع اظيغ ميلجارم يلت تَمَرطْصا هلق نمؤؤأ تولاط دهعنم
 (اهريع )اورج ( قل ) (ج) (ہن) للل ( مه ) لملاك ( جل - ب ) ليحلل (ن) ( قل) ققالا ( ملا رز

 مهءامس ىلع ةدتملا بُحّشلاك اصف برحلا رابع مغترا ىتح اهيف ركأسملا ترجي هرم ممءارعص تريصف

 » ١۷ ”لحطأ ةبسئذو داملا نولكل يلق داوسب ضايبلاو ةا نيب نول هللا ( بيرغلا) « ههو
 كابغو لاحطلاك هنول نوكي ام لحلمألا ”لصأو ”لحط وهف لحلم لجط كلذ لكن م ”لمتلاو هالحط ٌةاشو

 ىّرَس هتأك_هتلظو رابغلا ةمفر فص ( ىنملا ) "”الحاطلا َماَنَقلا ىَْكَت ةدلب و » ةب ؤر لوق هنمو ”لحاط  5 0 5مورا ح ص.

 ناكو بك اوكلا عفرأ وه يذلا “لح نم قفألا يف عضوم ىلعأب لأ ناكف ةيلاملا همناطم يف بكاوكلا عم
 هنم هةاوس فخ ّييغلاو هنم همالظ دافتسا "ليلا

 » ٠١ « ىنملا )"ليج ٌمورلاو "ليج ُبرَملاو ليج نْيصااو “ليج ُكلْرعلاَف ساتلا نم فصلا ليلا (

 خسناا ضعب يف اكرككأو ةليلا يف ناك يأ لبلاك وأ ةّوقلا يف لبجلاك
  ( {Vorفو « كله دقف هيأرب دبتسا نم 8 ”لثملا هنءو هريغ نود هب درفتا انكي كيتسا ( بيرغلا

8 e Miia لا ل U» 
 اودرغنا نيذلا مه ( ىنمملا ) « "انيلع متددبتساف اح رعألا اذه يف انل نأ ىر انك » م ع "يلع ثيدح

 مهولذأ مث ممورسأ يأ نيلومنملا ءاينغألا ّيصاوت اومطق نيذلا مو مريغ نود ثويآلاك مم نيذلا لاطبألا بآلثسأب
 رعاشلا لاق مهيصاوت عطقب

 ع 2

 ©7يصاوُن ٌزازتجاو كلولم لاق انهيدق يف ال ًافورعم لاز امو
 كلذو « كلذب اورختفيل هتيصان اورج سراغلا اورسأ اذإ اوناك مهنا » تيبلا اذه مرش يف يزي ربتلا لاق

 .٠  5 5 58 04 5-25ا

 ًامفسنل » ىلاعت هلوق هنمو ةدشب اهئاذتجاو اهيلع ضبقلا وهف يصاونلاب مغسلا امأو - َرَسَّشلا ممريفوت ىلع لدي
 اهانت هتضبق يف يع الإ ةباد نم ام يأ « ©*3اهتيصانب ذآ وه الإ ةباد نم ام » ىرخأ يآ يفو « “ةيصاتلاب

 قرشو هع يأ نالف ةيصان نالف لذأو لدملا الإ ءاشي ال هناحبس وهو هتردق ءاش امم
 ا 1 ساو 5 ۰ ر 3 ٠ مام

 » ٠١ « تبلغ لاقي الو ةرارلا ةكوقب تراثو تشاج ًانايلغو أيلغ ( ض ) ٌردقلا تلغ ( بيرغلا)

 ساسألا ہر دج نآرقلا (ه) 42 نآرفلا (4) ۸٣د ةساملا (؟) لہ ةيابلا (©) ناھا ()



 oY نوب رألاو ةئلاثلا ةديصقلا

 95 ٤ ا س اس ا ٠ f هيعمل
 لدا ىلع هابآ ةداقلا شم ةّيغاط را نبا نم َتْمَّصق دقل (۲۲)

 (فلار 1

 لجتلاو غلا وما هيلإ تلک هتريشع يف 2 لار ال ذإ 50

 ( نظ ) لجللا ( بس س اس س سا س ب ) لخبلا ( جم -- ف س جک س قل ) لسلا ( تلا )

 مغ هناك اذإ هنأل ليق 5 ٌةدئاز ”يلاو هريغ وأ ساحشلاو ةراجحلا نم رقلا وهو لج عج ' لجارلاو -

 هيف دلخدأ الت ( ن رجلا يف «يشلا لو رجلا وأ رال ا ٌدامرلا يهو ميلا حتنب ؛ قلم عج ليلو -- لجأ ىلع

 لع هناك مجولا نم رقت | اذإ لغو هشارفر ىلع دقي نالف هن هنمو اهتللم وأ دلأأ يف ةا تلم لوقت

 اهتاكميدق نامز ڈنم ًاظيغ لمتشت هتف تنف لجارم تناك وقي رتن | ”لجارع رجالا ارلا ( ىنملل )وْ

 °غ نمل ىلسيل يبأ دعب ثلللاو اجار قاس ىَرأ نإ
 يساجلا لاقو

 “ايديا راثآ انلاومأب وسان  انلجارم يلفت انقرافم ضيب

 نیلا وأ ب رشلا يهو ملا ركب ةع مج للل نوكي نأ نكميو انب ورح يأ « انلجارع لت » يزيربتلا لاق
 فرصلان م عنتما اإ و دؤادو تولاج ”يبجأ "مسا تولاطو . للملا بامحسأ ىلع ًاظيغ ”لعتشت لمتشت مرولص تن يأ

 نم ةريابخلا دحأأ تولاج لاتقل هدونجو وه زريق 'ىسوم رود يف اکل ل هئس يذلا وهو قطع هغي رعتل

 ب لا لي زغتلا يف اهماعب روک ذم ةصقلا هذهو تولاج واد تو هدولجو توج يأ ممومارهف ةفلاملا

 هللا همصق ءاعڈلا يفو نيك مل نإ هرسك ليقو هنابأو هرسك ( ض ) همصق (بيرغلا) « ۳و عع »
 عم

 رولا ميلا س 602م س ٌكلالهلاٍمهباصأ يأ رهطلا ةمصاق هب تلزتو هتوم برق ليقو هَلْذأَو هناهأ هاتعم

 « تصخش هانمم نف ۲ 2اسبلا تغار م لإ ليك وهف هيلا نم نآرقلا يف ام لك » تايلكلا يفو قلا نع

 دايقنالا بمص يكتم رابج وهو رزملا نبا تكلهأ يأ دي رجتلل « رزخلا نبا نم » هلوق يف « نم » (ىنمملا)
 هلوق . رولا رومأ باكترا يف هب نودتقي هموق يف ًاعاطم ناك ْذِإ رماصخلا ذل أ ءابإللا ثيدش دحأل عضخي ال

 لاقق اهوبطخ اوناك ٍقأرمال ُهَتوْخِإ فصو نيح داع نب ناقل لاق بسلا ًاضيأ وعو ناتهلا ةكرعع « لحلو »

 هلوق اأو اهيلاعم يف بغرب الو رومألا سيب ضرب يأ مذ وهو لجبل اذ يبن يتم ْيِذُخ مدحأ فصو يف
 باوتصلا نأ ىلإ لضافلا خيشلا بهذو خذ هنإف هلم و يلقث لحي جلا اذ يخآ يتم يِذَخ رخآلا خألا يف
 نوعمسي هموق يف ًالوبقم ًاعاطُم ناك لاقف لطابلاب ةبسنلاو ىوعّدلاو ةنايّلاو بهذملا يهو ةع عج لّجنلا
 « ةدسافلا ََلْسْنلاَو يلا يف هتلاقمو هلوق نودقتعي و

 چچ حرصلا (4) چچ نآرفلا (۴) ۸£ ةساحلا ىر ( لیل ةدام ) ناسقا )١(
 جالا () چک نآرقلا (هر



e۹۸نوميرألاو ةئلاشثا ةديصقلا  

 رليإلاو ليل بيب هينيمب ىر  اذإ ءامتلا ردات يمي دک (۲۵
 ” فلاد

 لزَع ىدملاب ءال ةّيلهاجلاب 82 ءادلا مدع هنم تمسح (۲۵)

 لشاب راقكلاو ةغألا يدع نيو رينْلا قملاو يذلا يدحاج نم ()
 إّ ينو مهيف هللا لزتأو  اَوَلَح نبذلا ايندلا ةّربابَج نمو (۲۷) .2

 5 50 e ت تک

 حلا نم برس هب نأك تح رق ءنايطع نم هولي كلا (؟8)

 ِلَذَج الب ارفف بئاتكلا ىلإ بر الب ارت حملا يدب (۲۹)

 لّقلا براشلا ناكَم قي سيو هح فتا را نم ان )۳١(

 ( اهريغ ) ىرولاب ( ط) ( فلا )

 ةفلاخم ىلع رد دقي هنأ هنن يف نلغ لبالاو ليلا ىلع , علا هركسع ىلإ رظن اذإ ( ىنملا) «؟؛»

 هدونج ةرثك دنع ردقلاو ءاضقلا رقي ناك يأ ءامسلا نم ةلزانلا رادقألا

 هثدامو ةرصنع ًاعدق ءاد هتم تلصأتسا يأ هتم تمسح » لضانلا خيشلا لاق ( بارعالا) « » ۲٠

 « ااصتم » هلوقل ًاقدارع ةثيملا ىلع بصنلا هلعو مذلا ىلع رورجم « لزرع ىرولاب وال » هلوقو ةيلعاجلاب ٌةلصتم
 مطاقلا اا قيسلا وهو ماسُحلا هنمو ءيشاا ٌلاصيتسا "کاو ءاَوحلاي هعطق ( ض ) ءاتلا مسح (بيرغلا )

 رقحتسي نمم وهو نامزلا كلذ نم هلصأ يأ ةّيلهاجلا نامزب “لصتم وه يذلا ميدقلا هكرَش تلصأتسا (ىنعلا)

 ةلاحو اوه مدني هناك رغصتسي و ءادعألا

CV gDيداع» هلوقنم كلذكو ةفاصالل « نيّدلا يدحاج» هلوق نم ُنونلا تفذح حضاو ( ىنمملا) » 

 رخو ةرفَح يعف ايلا دعأ تيحتسا ةرافخو رفح (س ) ةيراجلا تّرفَح ( بيرغلا) « ۸ ۵

 زم هنم ردص امم ليد هنايح هياع بلغ دقو كات ( ىنعلا ) ٠ ءايحلا نم برطضاورّجت لَجَح ( س) لجخو س

 اینو رزللا نبا سوؤر ةروص فص رعاشلا نأ لعاو . ناسملا يراوجلا لجخ نم ًاعوت هب أك نايصعلا

 ةيلاتلا تايبألا نم رهظيس اك مبلتق دعب عملا ىلإ ةلومم

 هلذجأو نالذجو لذج وبف حرف لج (س) هب لذحو - فا ( بيرغلا ) كس دخلا

 نم كيسي اذام لطخألل ليق . ركتلا ةي و اهاَذَأو رخلا عش "فلاب را راخلاو - خلو یت

 چ حرصلا () چ حرملا (0)



 0۹۹ نوعبرألاو ةثلاثلا ةديصقلا

 ِلَدَملا نم ايتسا وأ ةانقلا رْدَص ىلع وألا هينفج ضع امنا (©9)
 عبر بلر

e 

 للا سرافلا سأرب هنم دتت تّتمَج املك# هيلا ترق امو (۳۲)
 لّيفلاو هامل رفكحلاو هيلع هي رذقلا امس تيت الإ (*)

 7 ت is و غا 4
 ٍلْثَش يفل هنع امهتاملا نإو :اَذ ماما فوطق هيلا ينصت (*5)

 (نط) فوسق (ج ) ( حس ىإ) لطبلا كتاعلا (ط اس حك ب)نئاقلا (قل) ( ب ) (ف جك )ديم ( فلا )

 هيف ذخأ اذإ دامت ( س ) نالف لم نم ناوشنلا ”لمّلاو “° ةضتحلاو - رامن اه راو رار اطّوأ إف رجلا

 برط الب اذه هّشبتو هطاشت نكلو ”مسبتم امش هنآك هارت هيلع لوم وهو هتنأر “حرا ريدي ( ىنعملا ) بارشلا

 مبتلا رهظي تّيملاو سي و بر طيف هبئاتك ىلإ رظني ناكن يح هتايح يف ناك اک ةّيلصأ ةررسم الو قيقح
 رارتفالاب هنصو اذهلو یخ ال اك ههجو ىلع

 هنمو و ماوألا يه باينألاو باينألاب . ليقو هلک لاب ر ضملا دش ٌمرَألاو وزال (بيرغلا ) ۳ »

 مدح ضم اذه لجألف اديدش ًامطق هنانسأب ةانقلا َرادَص عطقي هلأك ( ىنملا)* ةَمرأ طحقلاو ةدشلل ليق

 ةانّقلا ىلع لوم وهو رزخلا نبا سأر فو اذه لك. كلذ لمقف نياللا قمالم نم ىهحتسا وأ

 هضفرت يأ هتسأر دمت ٌانقلاو هيلا ترظن املك ( ىنعملا ) يَ عج ”لّيفلا ( بيرغلا ) « جو مب »
 هلوق . هيلع رها ةسنلا .تارفكو ةميدخلاو ردغلا ةمالع ت تدجو اسف هيأرو همالك ي اسراف هنوك لاح

 « جلا هنم ديت » خسنلا ضع يقو . دب رجال « ني هلل سرا وهو هسأرب عم يآ « څا نم دنت »

 كسرت اذإ +يشلا دام نم هّسْأَر دل ر يأ

«ED(بيرغلا) © مالا فوطق د هلوق نم ةيلاح ةلهمج « لا اهعامسأ ناو » هلوق ( بارعالا )  

 نحطلاو حيرتلاك ةفوطقللا الل مسا ًاضيأ وهو عمجي و و ىَنْحُي يأ فطقي' ةعاس دوقنعلا وهو فطق عج فول

 اهقوطق م زي زملا لي رنتلا يف ءاج اک« ةيناد » هلوقي اهقصوو راجشألا فوطقب حاملا ىلع سوور هش( ىنعلا )

 مرآ ر أ نم عمست نأ ردقت ال نكلو اهعامسأب هيلا ليت امنا ابنا سوؤر هنم برفت لوقي « 7 ةيناد

 ةقياسلا ةديصقلا يف رخآلا هلوق قئادلاب حامرلا هيبشت ينو ."تاومأ اهنأل ايش

 0 اه قتسألا ل ئاد حارا تاضيغ ّنأكو

 © ا اوس اه سيلف عصي رعد وأ لظَع كلم اهّرائف

 عانا حف رام ءادعألا سوۇرو

Oاچ 'حملا () چ نآرقلا ) ٠ لإ حرصلا (۲) کپت حرصلا  

Ê 



esنوميرألاو ةثلاثلا ةديصقلا  

 لولا سلا ن يلا فرب هش الو هتحفصب رب (؟8)

 لولكا مق ًاريمأ تبار القس ميشؤزاو ولع هّسأر قتلا اذإ ()

 لّسألا نم امابآ هِيآاوَع ىآَر  هجاجت تفل نم رضای ناك ول (9)
(E? )عه }3 

 ٍلكتقلاو عقلا نيب فرطلا مقل هتيرح تنص نم لأ ولو (۳۸)

 ( جك ) لكنلاو رجملا (ه) ( قل) ركملا ( د )

 ةرماجُم يأ ت را ةأرعا ليقو . لقمااو ةراهجلاب نافصوي هرب ةأرعاو ر دا هاجر ( بيرغلا) «ه»

 بطلا  جورفعاو ٌروهظلا وهو زو ديلا نم ةفيفع كلذ عم يهو مُر لاج رال سلجتو رر ةلهك ةليلج

 اذهو هبنذك د قعلا ”ريثك هب ذو ريغصلا حاسمتلا خرف لح ىلع هبي وو بلا ليقو لوول يشي ي رب ناويح

 دكر لرولاو - ٠بض نم ُدَيَحَأو بص نم ضا » ملام نمو «”بضلا بت د د نم دعا «اوتق

 هنألا ليق لظلا يف لأ هب برضو ٠ ىَراحّصلاو لامرلا يف نوكي هنم ”ظعأ هنأ الإ بسم ّبَّضلا ةقلخ ىلع باد

 لاقي ًاضيأ رّيحتلا يف ر للا هب برضو رد ىقنألاو امي رذ الك أ اھل ايو هبف نكتيو اه رح هلا بصغي

 طلت ني غرسأ » ًاضيأ لاقيو عوجرل رنتي ل هَرْحجم قراف اذإ هنأل « "** لدو ليلو ربَص نم ريخ »

 دديمح نم درشأ » ًاضيأ لاقيو معلا فارطب ب هرشلاو لك ألا وهو طظدلتلا ةعرسب صوت هنأل © *2لرولا

 هبات ىلع مدقتم ههجوب ”رهاظ وه ( ىتمملا ) يش هدر ال ضرألا ين ترم ناسنالا ىأر اذإ هنأل «“ لوو

 نيبو هنبب يأ لرولاو ّبضلاك تاشرحلا نم هريغ نيب و دسألا نيب زايتمالا انل لصحي | اذه هند کی

 هباععأ سوؤر ىلع مدعم < لم“ هسأر ّنأ اذه نم ربظي .

 هُماَدُخ ًاريمأ هتبأ أر مهسوؤر ىلع ًايلع هس هسأر نوك لاح حامرلا ىلع مهسوؤر ت قتلا اذإ ( ىملا) «مد»

 ةيئاوصلا له . هريغ نم لوطا ر ىلعو مهسوؤر مادقررلنا نبا نسأر لمج حودملا ل لهل . هيدي نيب نوماق

 هعابتأ مدعي يذلا يأ « لولا مدا »

  ( CFASTVDىارفتشلا لوق هنمو و مهيلع راغأ مهيلع هتججاجت ل ( بيرغلا :

 ور وأ نامالس نم داك يذ ىع يتجاج اأ نأ ىوخأل ينو
 "لی ارفلا نمد ٍناصغألا قويقد تابت لصألا يف ُلَسَأْلاو - ءاسكلا اذ مريقفو دالا اذ مهينغ حسنك ا يأ
 : مهضمب لاق هفارطأ ةّقدو هئاوتساو هلوطو هلادتعا يف هب هيبشنلا ىلع لَسألاب ٌمامرلا يم ىو ا ؛ ٌةدحاولا قارعلاب

 مچ دئارفلا (4) نالا () ٠ چ دئارفلا (*) ياي دئارملا 00
 تاسقا (۷) چاپ دئارملا 4( بهي دئارفلا (هر
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 لر يفو لح يف كنم هثارش يقل ام ةؤاد نم ثولاج قلي مل (9)

 ٍلقتلا نم ولت اف ميحجلا ران ىلإ ةلاق ايلع ىلإ ةلابظ نيف (40)
3 

 نراك خلي سيل كنأشل يريس وأ كنانع نم يضف ةيربل لق )6١(

 .٠ ODP 00 1 ۾ 2
 ”اسألاو هاقارطلا هيلع شيلا يف ةماسأ ىلع ايالملا ودمت

 يذلا هلام لجرلا ةبيرحو - هليوط دعا نل ناك اذإ دلما ليس ”لجرو ةلسأ هيف جوع ال ءيش “لکو

 ءيش الب هكرتو هلام ذخأ اذإ رح (ن) برخ نم لاما بولسا ٌبيرحلاو لالا نم بلسُي ام ليقو هب شيم

 هلام يف نالف حڄُف لاقي همدي هيلع مرکب ءيشب ناسنإلا عجب نأ ٌمجنلاوأ هتَجْوأ اخف (فر هو

 دارملا ( تملا ) يعاوذلاب سانا مجاني عجاف تومو ةئيزترلا ةعيجفلاو عوجفم وهف الوهج هلعأو هلا و هلهأو
 َراَغَأ دق نم وهو لمأتلا ةقيقح لّمأتو هتريصب نيمب َّنآلا رفا نبا َرَصْبَأ وا يأ رزملا نبا « ْنَم » هلوقب
 نكلو نيلوتقم هبامسأو ونوكك لکشلاو عناب ا اباصمو حامرلا ماجاب طاع هفت یر هلام ىلع شاو مما هيلع

 حاملا ىلع ”ةعوفرم هب احصأ سوؤرو هسأر نال لّمأتلا ىلع نآلا ردقي ال

 اهانمب يأ هللا ةعاط يف انسفنأ انيرش انإ موق كاذب اوم ٌجراوحلا ٌءارشلا ( بيرغلا) «٠٠و موه

 : ةريبه نب ورمعو ةءاجنفلا نب يرطق لاق “"”ةرالب | ملا انقراف نيح ةنجلاب
 c2 ذو هدذتع ندع تانج مهسوفت هلإلا اوُعأب ا تار

 وک
 “کیا مظعأ مهي ل كاذب يتب اتنا هللا نيدل اَنْيَرَش اَنإ

 الشر ادغ لاقي ۶ ٌحئالاو ”لحارلا هدصقي يذلا ارجوا يضلاب و ٌلاحترالا يهو رسكلاب لر ج ”لكرئاو -

 هَعاَبْنَأ باصأ يذلا ( ىنملا ) ٌةدحاولا ٌةرغّسلا ًاضيأ ةمومضم لح او اهدصتقت يتلا ةا يأ احر ةّكمو
 نم ”تولاج باصأ امم ةشأوه مهاوحأ ميمج يف يأ ماع راو مهتناقإ نيح يف كتهج نم بئاصلا نم جراوللا

 نواقتني نولازپ الف مج ران اولِخ ذأ مث حاملا ىلع ميسور تسفر مث فيسلاب ًآلَوأ اوت مهناف دؤاد ةهج

 لاح ىلإ لاح نم

 ريخ مم كئلوأ » ىلامت هلوق هنمو مهقلخ اذإ (ف) قلنا هللا هرب نم قولخلا ةيّربلا ( بيرغلا) <«

 ضْغو هطاشتو هتد نم يأ وب رغ نم صقل هئمأطو ُهَبَوَص يأ كيرف ماب نم ضغو - 0*4 ةيربلا

 يبحاص اي لاق (یملا) 2 اوس ن ْضُصْعاو » ىلامت هلوق هنمو هرسكو هقکو هضفخرتوتصلاو بفرطلا
 مقوم ٠ تاقوألاو لاوحألا عيمج يف يأ نيديرت م كش نأشِ ترس وأ تقف هياوس لطابلاك حلا سيئ ايندلل

 چ نارا (+) امش نكرفلا (ه) نالا (2:) ناما (؟) حاسملا (؟) ۷٠۴ دربلا )١(
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 لحم الب الو هت هفت هَوَسُم وأ ةريصبلا لوه سانلا يف ىلا ل (50)

 حس #۸ 5 -

 ری نِمْؤُم ارق نذملا حتافب اهربنمو ناندع 'يمارثكح ق دق )٤(
 1 7 0 لار

 لم مل ةنم ىَوْوَرَم لاج اذإ هل داقتسي امر َمْرَلا ىّ ال ْنَم )٤(
 لطب وأ رمألا ٍكيلَم نم اهيف نم ىلإ نيمظعألا نار ثلا َنْمَص مص أَ س(

 لجلب ليلا فلو ًالْجَرو اليخ بَّلَح ىلإ ٍرْسِم نم ضرألا قّبطو (40)
 7 ا 52 قس + 4 # 0

 للاب للا َنْلَصَو ىح َنْرَدَص اه تارقلا ءام هليخ تروا ()

 ( ؟ ) هب دافي ( ملا )

 حلا وه هنأل اينلا نوكت لاح يأ يف هرمأ ىلع بلاغ هقلخ يف هللا عيل وح يذلا مامإلا نا انهه تيبلا اذه
 ”لطابلا وه هنود نم َنوعڌب امو

 مولا » زيزعلا لي رغتلا فو هفداص وأ هب رع وأ هذخأ اقل (س) هني (بيرغلا) «غ#و ۲۵

 طاب يأ « ”ةةضحاد مهب »م زاجلا نمو دحاو ىنمي لاو ضْحّدلاو ٌةرثملاو - « ريال كنيَح

 رکو هاصع هنكلو داشكرا قي رط ىلإ ُءادهو ةريثك هيلع نأ عملا نأ رزملا نبا مذ هيفو حضاو ( ىنعلا )
 سانلا نم هدعأ ال يأ دجأ مل يأ فلأ مل ةخسن يقو » لضافلا خيشلا لاقو "اقم ةمدقملا يف تفرع اک هتمعنب
 » هئريصب رع ناک نم ارم دعأ الو

 ”رقتسا حتفلا اهيو نينكمطم هلهأو ةنمآ لبس لجيل اربق دالبلا حض هنأل ةرمملاب يأ (ىنملا) «44»
 مهتفالخو ناندع ينب 2

 قبس دقو ىرارَش لثم ةفعاشلا لابا هتدشب لزارتت بح مرح هم رع دی ال س (یعلا) «ء٥»

 ةدئافلا صحي يأ هب دافي باوصلا لمل ”رظن هتمح ينف « هل داقتسي » هلوق انو . "لبا اذه حرش

 أ هللاو هل داقنا يأ ةئداقم هاطعأ ماتعف ةداقتسا هل داقتسا اًمأو

 “ رتلاو - هاطغ ضرألا ةجو هالا قّبطو ءا وَلا ٌباحسلا قب ( بيرغلا) « غو الو عدد

 . ىندألا ”برتملاو ىصقألا ةبرقملا لاقي اك ىندألا قرشملاو ىصقألا قرشا ناقرشأأ ( ينملا ) “۵ لهتاو
 خس هنأ تيبلا ةلصاحو . نانئدطاو نوكسب ىرخأ دمب ةكرع هنم نبرش ىتح يأ « حلا َنْلَصَو ىتح » هلوقو
 اهلذو مالسإلا د جالب م ميج

 يج حرملا (4) يلج حرصلا (+) (  م ةر كلاثلا لصفلا ) ةمدقلا ١إ چ نآرفلا )١(
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 ور

 لثمو وا ٠ نم تقرف للا يف اوقف موقلا خر ُحْرَذ قان اذإ یتح - (9)

 ليلا نم روخذم “لك اودفنأو ًاَسق مهضرأ يف تقلا لوط ةاعو )٠١(
 لصتم سالا تيبو هلإلا تيت تس ىلإ هم مهيدبأب اوقلأ )١١(

 لَجألا ىلع ايخأ قي فيسلاف  ةرفنم كآلشألا حسو نكي نق (00
 ول

 ليقع ريغ ًآالقع لبمتلل ناف البشع هاو نم هلع نک ٠ نِإَو (69)

 لما ىلع ايميل ديجاولا كوع ئال راح نم كتم سیلو (ه8)

 یتح لوقي زلنا نبا دون فمض فصي ( ىلا ) رو هب قاض ( بيرغلا ) «هاو ۰و »
 ىرخألاو ةيدابلا ىلإ تترفف هتلذخ اهادخإ نيام لذا يف اوقرتفاو عدلا كسع تضاد نع هّموق زج اذإ

 وه مامإل اومضخ مدنع تناك قليح < < كس اوامعتساو نمطلا نع تأ ت رصقو هرمأل ةعيطُم هعم تليق تیقب

 َتوَدَب دقل مطوق نم هلمل ”رظن هيف « داب نم » هلوقو . هيلإ مهس اومأسو هدابع نيب و هللا نيب ”لصتتم يبس
 عا هلو نيود ”تارصو ةيدابلا تلزت يأ نالف اي

 هب و رج البح (س) ليو هوضع وأ هلتع دفأ ةديز لبتخاو _ وان ( بیرغلا) «ه۳٣و هع»

 “2 لابکنا نم كلذ کو اهطوم وأ اهتطوم يف تبنت مل ةباثلا ,تلبتخاو هلقع يف داو نونج يأ لح

 هئيسف مهفءرأو مرآ ناک نو يأ كولملا نم هريغ ةرفغم نم ّمسوأ حودمملا ٌةرفغم کی ناو ( ىتملا )

 ينو عروس دق قع حودملا متي دق يأ لجأ نم هللا ردق ابسح تاقوألا ضم يف هودع ىلع اشن

 قع نق ادساف هو دع ”لقع ناک نو لاق مث هفبسب لقي نأ هيلع رّدق هللا ناک كاع رن رم اًنيح هداَقيإ

 هطقلص فيس وذ نيدلل ماقتنإلا یدل هنا » لضافلا خيشلا لاقو . مالكلا نسحأأ نم اذحو دسافب سيل فبساا

 هالا قتلاف » ىلامت هلوق وحن قفو ىنم نيهجولا يف « ىلع »و لوتقملا لجأ هطقسم وأ هل درء ال يذلا هللا ”لجأ

 ءاليتسإلاو يونمملا ءالعتسالا ىنمب « ىلع »و قبسيو ”لجألا ُبلغي فيسلا نأ ىنمملاو « َرِدُق دق رمَأ ىلع
 « بابلا هيلع تلخد وحن

 حقق « دحوم دحوم اولخد » لوقت داحيِمو دحوم عج ٌديِحاوْلاو  ؟؟”لئؤقلا ( بيرغلا ) «ه4»
 كلثك ف صولاو لدعلل فرصنم ريغ دحاولا نع لودعم وهو ادحاو آدحاو يأ كلا سايقلاو اذوذش ءاحلا

 تالو انو داع اوءاج ای لاقي *”ناكم الو ردصمب سيل اًصوضوم ًامسا ناک ذإ دحوم اوحنف هي وبيسس لاق
 ةكمحلا مالك ن م اذهو ةعاجلا ءاقبل داحآلا لف هتم كسي ال هتمأل يداه نوكي يذلا مامإلاو ( ىنمملا )

 ناما () تك سلا () دج جرملا )¥ حملا )4 حرملا (0)
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0 2“ 0 .2 5-0 .9 

 للاب تايانلا ُكَرْدُت امتاف رك هلابنإ ىرّولل غْ الف (ه)
 56( (فلار و 8

 لصتُم بوت يف هل داقتسا اذإ هب نونظلا بنذلا وذ نيسي الو (05)
 ق eze . 7 e م 3

 لقي لو قبتسا نأ رم كولم ىلع ةابظ تقبا نع بي الف (ها/)
r 6 00003 5 7ع هر 3 هر ۾  

 ٍلَمأ ىلع يحأا ِهوُفَع نم تْمُدام رطح ىلع يدل ِهِطْحْس نم تسلف (04)

 (ط) لستم (ب) ( نمش ) لاقتسا ( فلا )

 هلوق لهسو سلسو ابك ( ن ) قلحلا يف بارشلاو ماعطلا خاس ( بيرغل 5 هنمو هيف هلخدم لسو لسو ًأَّنَه ( ن ) ىلا يف بارشلاو ماعلا غاس ( بيرغلا) « هم »
 ( ىنمملا ) ينلومأ يأ يِتّصُع يل سا لاقي ةغاسأ هغاسأ ٌدوجألاو هئريغ هغاسو « “نيب راشلل ًاقئاس » لات

 ينبني ال يأ مل اناس نوكي مايإ هلام نأ ارتظب نأ هئادعال يغبني ال لوقي مهلبأ نيذآا هئادعأل بينت

 اهمأل كلذك اهتاياغ ىلإ غلبت لیلا نأ اک ل ملاوي أتلاب مهلتقيس هنإف هيلا اوكي هلابماب اوتئمطي 3

 هرخآ يف هدايعإ و ”لالك اهبيصي ىّتح اهي رج لأ يف عرس ال

 ىنعمي انه « لصتنا » “لمل ( ىنمملا ) هل داقنا يأ ةّتداقم ءاطعأ ةداقتسا هل داقتسا ( بيرغلا ) « هد »
 ثيدحلا يقو . راذتعالا ىنعم هنمضتل « ىلاب » يدع ءاربتو جرخ هانا نم نالف ىلإ لصنت لاق صنت

 لت جورخ وهف ةفآلا يف لاصتتالا اأو هيلإ رذتعاو هبنذ نم ىنتنا يأ « نبع مف هوخأ هيلا لّصنت نم »

 حودملاب نظا عهََس نوكي نأ يبذل يبني ال هل أ لوقلا لصاحو هلصَت جرخ اذإ 7 مثيلا لصتتا لاقي مهسلا

 هءاج اذإ حودمملا وفعل ءءاجر عطقي نأ هل ينبني ال يأ هتيانج نم هيلا ذم وهو هرعأل عضخو هعاطأ اذإ

 «هل» نوكيف « لاقتسا » ةخسن يفو خيضاو ىنعملا » لاق . تيبلا اذه رشي مل لضافلا خيشلاو هبنذ نم ًايفتنم ا

 « حصفأ حضوألاو لك هيفو « هنم » ینعج

oV»كيلع ثيقأذإ لع فا ١ قيأ ال » "لاقي هثحرو هيلع ُتيعر نالف ىلع تیبا ( بيرغلا )  » 

 طم كول هتذخاؤم يف ملا حماس ىلإ ريشي (ینملا )"7 ابّظلاو - تدوم قب ت لر نع افع هاخأ قبتساو

 لمم كولم عم لمف اك كلهم مو تقولا اذه يف هئادعأ ىلع ملا فست نأ بيجسب سيلف لوق مهتتلاخمب

 م٠6 ةنس رزرخلا نبا لتق عقوو رصم حتف دمب "ت 'تّدِشنَأ ةديصتلا هذه نأ اذه هلوق نم ربي

OA»نم يِدارّْلاو كياود دم يأ ةيردصم « تئدام» هلوق ين « ام » و حضاو ( ىنعلا ) «  

 الهلا وهو ىدا

 جل حرصلا () | مه ةياهتا () ڊچ كارلا (0)



 16 نوعبرألاو ةثلاثلا ةديصفلا

 ر 2. سما هلم 3 ےگ سا نع 01

 ٍلدِجْتُمو روفمم نب مهيَغ يف اووه نيذلل ىلا كملح لمل (ه9)

 لليلاو هاّدلا هارد منا فيلو واود الإ ماد نش الف ()
 لقلا يف س ام دمثإ د َةَمِذرش ريغ مهنم مويلا رش ر ل )1٩( 4 ىف .eg > ٠ . اا

 للط ىلع عبري مل ناليم ومني  مهحناوج يف ىوطُي تاب ام ضمب ول (۹۷)
 لحتراف تيه تلا ةكلم تلتس لك جايملا لش نم يحلل تغرق (9)

 م اإ اودا ل يدك ان » نمو هل لتوطو هلبمأ هی يف هل لأ (بيرغلا) « ۰ و۹ »

 لاقي ٌراهتلاو ”ليللا ناولو « يم ين رجا » هنمو تاامزلا نم هلا يهو ًةنلشم ةولملا نم هقاقتشاو
 يبس وه مهنع حص لما ( ىنمملا ) “لدجنملاو - “روقملاو ا « ناَوَلْلا فلتخا ام هلمفأ الل »

 نم مافش اه اهنم اصلح نودي ال ثيحب اهبارت يف َنولقتم اهضرأ ىلع ىطنرَص مهنأكةلالصلا يف مهعوقو

 ىلع حودمملا ضر . ٍرَخألا ضارعألا نم هوغو ضرما اذه ةلازإل كيم هئاود وهو فيلا الإ مهتالض ضرع

 يناثلا تيبلا ىنعم يف ةرتنع ٠ لوق نسحأ امو مهنم ماقتثالا ىلع هثعيبو للا كرت

 “>عادصنا ملأ نم سأرلا يوادب بضع نأكل لنقص يك ينو

 ةمذرشل ءالؤط ّنِإ » زيزملا لي زغتلا ينو ساتلا رم ةللقلا عاجلا ةمؤخرشلا (بيرغلا) « ۱ »

 ثيحب مهم دق ال ليلق الإ مهنم یم يف مهتم آرٹ تلتق (ینملا) هب لحتكُي "رجح ڈمتإلاو - ن وایلق
 هب اتم تت تتحأ ال ٌنويعلا هب ت او اْخُك اوراص مہا ول

 هيلع لمتشا قلا ىلع هلق ىوطناو هرمضاو هاتخأ رمألا ىلع هحشك ىوط (بيرغلا) « 5+ »

 هلوقك" ةتنبتساف لب نم يل عفر ( ن) هيلا يل امسو - 17 عاوملاو س

 0 "عاوز مالظلا يف ودبت ځيباصَم ميهوجو أك اسر ل امس

 نم قتشم وهو ناك ناكم ياب و ناك ى تم نطولاو اهنيعب رادلاو ٌلزتملا راو نآمطاو ماقأ ناككاي عدو ب

 هيف هنم نورم ام نسب رمل ول يدش لَ مهبولق يف ( ىنملا ) "5 ”لكطلاو - عوبرو عبرأ عججلاو كلذ

 ةّمّلا وذ همْنِإ ”رعاش اذه ُنداْبَعو ناليغ دجو نم دشأ مدجو يأ ىكب و لالطالا ىلع فقو امل نايك

 حلاو حاولا هيف يوتسي لانو مله يأ هلأ رکی دقو رخآلا ةثاثم كا ر بيه (بيرغلا) هدد
 تلآقو » زيزملا ليزنتلا فو نكل تيَهو كل تيه و اكل تع هيف لوقت هدب ام يف دملا ع نأ الإ ُتَنلاو

  WVچ نآرفلا ققز چچ نآرفلا  (eةرتنع (م) مع حرصلا (:) جج حرسلا ١٠0

 ) )5ج حرصلا () ناسا (۸) چ حفلا (۷) چچ نآرفلا



 _ نوسيرألاو ة ةثلاثلا ةديصقلا سل

 )هفتا

 قو ىتيلا يف نالف “لک أرب ارب هل 5-2 یاد بارغلا يف ناک 0

 لكجتم يغ هيلا ابدت ْتَْدَت دقو هيف كلا را طوخ دقف ()

 لذي ل ضرما نوسم هنم ترا هلو رغ هللا ديس تذدْش المل هك

 ( ؟ ) كامداف ( اهريع ) . . . . ىف باكو ( قل ) هل لاقي لاف اذ برعلا تتاكو ( ىلا )

 ( نح ) لدي مل رمالا نوسم هم تلذا ( اهريع ) زعلا ( ىل) ( ب )

 هنع هللا يضر بلاط يبأ نبا يلع نينمؤملا ريمأ يف رعاشل ءاترقلا دشنأو « ° ى تع
 اتينأ اذإ قارعلا اأ نينمؤلا ريمأ | غلبأ

 © م تیم كيلإ زس هلسعأو قارملا 2
 ءاجيملاك برملا جايملاب دارملاو مارحلا هللا تيب راجح ىلع حو ودمملا تي ( ىنملا )

 نيّيمدآلاريغنع ةيانك" ةنالفلاو نالفلاو نيّيمدآلا ءامسأن ع ةقيانك ةنالفو نال ( بيرغلا) « دع »
 رحديَص نع يناثلاب و ريع رس | متدَس وحن نع لوألا بانك« ةةئالقلا تبلحو ّنالقلا تكر د برما لوقت

 ءاج اجرو « الق اي » اولاقل اهخرت ناك و مخرت ريغل نوثلاو ألا هنم فذحُتف لف اي ءادنلا يف لاقي و ةقانإ

 مى لف نع االف كيش ةَ يف » مجتلا يآ لوق هنمو اح نبا تي ىف رش ا

 كنم ونو كتوطس فا قانت برغلا يف ناك » لضافلا خيشلا لاق ( ىتعملا ) نالف نع االف كيش هانسمو

 نم رهظي كيفي رحت ضب هيفو ىنمملا حضاو ريغ « كاقتاف » هلوق نأ يدنعو « لجرف لجر سأرب هلجأل
 ( قل ) ةخسف ةياور

 لاق ٌدوُطْوَمو ثيطو وهف هاوقو هلقثو هتبثأ هدطوو تبق هتبثأ يأ دّطوتق هدّطو ( بيرغلا) « ه0 »
 ددملا ةرثكب ًاموق نصي رعاشلا

 ااو نايب يذ نم اهقوف نب تقرأ مالرل ضرألا َنوُدِطَي مو
 ”لجرلا بلاو اعم كومشمال « دَ » هلوقل هب لومقم « بذ » هلوق ( ىنملا ) ”تباث يأ ثطاو “عو

 دق لوقي لئاضفلا ىلإ ٌميرَسلا وه ليقو اهءاضقل فَ اهيلإ ب بث اذإ هنأل بيحنلا في رظلا ةجاحلا يف فيفللا

 رلجرب دارأو اهيلع هتثثحو أيدت اجر هتسايسب مايقلل تحّشَر كأ كلذ ْبَبَسو برغلا يف كتموكح”رمأ تبث

 يلاتلا تيبلا نم ٌرهظيس اک هللا دبع هتبا بانت
 لاذاو كّضارع نصت كلام لأ هنمو قافنإلاب هل ذتبا هلام لاذاو س “موللا (بيرغلا) « دك »

 هللا دبعب برغلا رمأ تكحأ ام ( ىتمملا ) ناه اذإ ايد (ض) هيشلا < لاذ نم كان وهف هنعأ تالخو هتف
 ج حرصلا (ه) اللا (4) نالا (<) حاحسلا () نارا ١

(4) 



 نومبوألاو ةئلاثلا ةديصقلا

 ةفراع هلا مم "لكك يف َتْفَرَع 0190

 لَك لع نم آلإ تالا يات ال كنإ يخول لطف كرايتخإلو (30)

 میت ولا رس دت ()

 لقسم ريغ تلل مامإلا باب هت هلا أ تم نإ )۷١(
 هلام هايغأ ام مجتلا عر ول (/0)
 ىلإ ”يحيطبألا تاك نم تف دق (/؟)

 هل ثاملاسلا ثايقابلا تاون ©
 ( اهريع ) ليدل ( ىل) ( لا و

 لّ مل َرودقملا َرَدَقلا لز وأ
 ا

 لالا يف "للا هيلا عف ال ام
3 

 لطحلا ةفاڪرلا ميلا ةيلاوت

 (اهريع ) ةناتحلا ( ىل١ ( ج) (اهريع) ةلزنم ( ىل ) ( ب )

 قّيلهأ فصوو علا باختتا صو اذه يفو تبه نأ ثحأ دقي ال يأ لذتبم ريغ آرب زع نوصل هض'رع راص

 اللا ةسايسب مايقلل ًاضيأ هللا دبع
 ألا یاو لف لض مانام یاو یم م ممج يتالاو 20 ةؤراملا ( بيرغلا) « هك و دهو داب »

 8 نم ألا نأ » لاقي هنم ىب يذلا جول ًاضيأ ألو « ٩ كنا کیوان يف َنوتأتو » هنمو هل
 لوا عج لوألاو - Ct دايو ل لو عتاتأمو

 ( ىنمملا) واال ليلك" دکر ”لئاه لوو هيلع لظعو هعزفأ ( ن) ألا اع (بیرقلا) « ايا و ۷ء »

 اذإ ! مخا نال اير لا وهو ”لوعفم ماو لعاف وهو مامالا نبا ىلإ ٌمجار « عر » هلوق يف ٌريدضلاو ځضاو

 د مآللاو ةفلألا تفذح اذإ و ماللاو فلألاب اهيلع ع وهو ايرتلا هب اودارأ برملا هتقلطأ

 لوق ىنملا اذه يقو هرخآ يف اهءوض لم راهنلا لأ يف سمشلا ءوض نأ فورمم ( ىنمملا) « ۷۲ »
 يترعم او يئارغطلا

 02 للعلا يف سمشلاكى سلا أر سشلاو غرم كلوا يدجمو اأ يدجم
 سلا يف ردبلا لم نْهَرلا يف رذّبلاو مکتامز فكري فالتخخا يف مفا

 ىلإ ارن ليصألا حمو ليصألا يف للا هيلإ مجري ام َنَسْحأ ىلإ يتلا تاكرب نم َتْسجَر دق لوقي
 رةفلتخلا هتاقوأ

 5ايلق لاسو رطق (ض) لاو هالاو عملا فكوو - "ةي عمك رتا ( بيرغلا) « س »
 ل حرسلا (۷) جاج يرمملا (1) يئارغطلا (ه) هج حرعلا $¥ ET (0 نآرفلا (۲) چ حرسلا )١(



A۸نومبرألاو ةثلاثلا ةديصقلا  

 لت مو ْبَسْمََت م ناك اهب اوقع تأ َرومألا ساس ام لوا سنا (۷9
 لت نع َناَوْرَم يب يف ٌبِقاَرَع لو هب ىئتثلا لأ نم حفلا (۷)

 فلا

 لققلاو ولا يف تريظتنما هنآ  رَرَح يب اجيحلا تقرأ حرب (۷0
 (طر لقشلا ( ىلا )

 "يملا قرنا حبات طلا لاطملاو رفتكك ةلطّطاو - ردا ةريثك ري رغ يأ فوكو قانو فيلق

 ملوك اذهو ”لطهأ باح لاقي الو هالطح "ةو ( ض ) داملا تلطهو رنوكس عم ماد ”رطم وهو رطَقلا

 « للملا » هلوق نأ ملعاو نسحأ لجو اولوقي مو هانسح ٌةأرعاو ځور رک دلل ؛لاقي الو ةّيك ذلا يهو هاعور سرف

 : مامتويأ لاق « ةفاكولا ةيدلا يلاوت » باوصلا نوكي نأ نكميف مج ميدلاو مدلل تف

 ؟""لطحلا ةفاكولا هلحر ىرث ىلع تبحتناو سابعلا ىلع هلإلا ىلص
 باو كبر دنع ثريختاحلاّصلا تايقابلاو ايندلا ةايلا ةنيز َنونبلاو لالا » زيزملا ليزغتلا يف ( ىنمما )

 1 ناسنالل اهم بب يلا ريتا لاعأ يه تالاصلا تايقابلاف « "5ام ثيخو

 كردأ ( بيرغلا ) « تت » هلوقب ”وّلمتم رفرظلا ىلع ةببوصنم « لأ » هلوق ( بارعالا) « ۷ »
 لضف ام يأ انصو افَع ام ملام نم دخ لاقي ةحازم الو قلك ريغ نم لوس يف يأ ونص اوقع رمألا نالف
 قلثسم ريغب يأ ارفع لالا هاطعأو « ؟"2وَملَأ لق نوقف ادام كتواسي و » ىلامت هلوق هنمو هيلع َّقّشَي ملو

 براشلا نع “لصف ام وهو ءالل رع كلذ لك يف ”لصألاو ًاضيأ لأسم ريغ نم كلذ ىلع ىنأ ام يناملاو
 ناسح لاق مسام الو لك ريغ نم دخأو

 “2 اوُمَبَم يذلا ءيشلا تكلم نكي كاف اونم نك اوفع نأ ام مهنم ْنُخ

 ىلع رخل حوتف هدمب نرم لصحيسو هببسب انل تلصح دق ىلوأ ةت حتنلا اذه ( ىنملا) « » ۷١
 ةفيلخ راص يذلا كىلا نبا ناورم دالوأ نم اوناك مهنأل سلدنألاب ةيمأ ونب ناورم يني دارلاو ناورم ينب

 54 ةنس ةي وعم نب ديزي نب ةي واعم توم دعب
 ةحترا ًاضيأ يهو « كير بَهْذَتَو » ىلاعت هلوق هنمو ةبلغلاو ٌةَوقلا يلا ( بيرغلا) « » ۷١

 مهباهتتاو ملات ىلا راس وسلا ارو س "هب رهظتساو «  ناف لل ٌعيرلا » هنمو ًةلوتلاو ٌةرصُتلاو
 رزخ ينب ”برحلا تكلهأ هتوقب ( ىنملا ) هدصقم يأ_مالكلا ىر هنمو دصقلا لصألا يف ٌوْرَملاو مرايد يف

 هنمو لوققلاك ٌثدصم ”ةكرح لتقلاو . هنم عوج راو ّودعلا لاتق ىلإ ريتسلا يف هولا اه تلصح هعسا ةكريب و

 ةحيحصلا ةياورلاو مطوفقب ًالؤافت ةلفاق وزغلل نيضهاتلا يبست ببرملاو عوجتراب لؤافت رغسلاب أبا يهو ٌةلفاقلا
 م رصلا (۷) ناسللا (5) شينآرفلا )١( ؟عناح (4) هه يفانكلا (؟) 4جنآرقلا (؟) ؟١١+ماعوبأ )١(



 >4 وج زألاو ةئلاثلا ةديصنلا

 ١ ةّقيللا ىلإ اهم لك ها يضام ىلإ هل ناك (۷۷)
 للا دمعلا دنبف اجر كالت إو قلا جاثلا وذم ماقأ ا ۷0

 لكلا يف ف ضيبلا ىَراَذَملا نم اویو یل 1 يرسل كلم ديطات دمو (/9)
 (فلار

2-2 

 لغير 1 ءابظألا يف كيش كيلإ َْسَفَد ٌةرطل هيلا تزطن اذإ )۸٠(

 (ف اس ح) تسقر (فلا)

 يرتحبلا لوق هديؤي خسنلا ضعب يف ءاج اك « لقتلاو وزغلا يف » ال « لفقلاو وزغلا يف
 © تلا يف ”رنغلا اوباصأ مث وزغلا يف مهن نروزانلا مرح ارو

 ( قمل ) "لبدلا  ةيطللاو س هب ىنتكاو هيلا هضتوف رمألا هيلا لكَ (بيرغلا) د

 يرتحبلا لاق ٌيأرلا كلذكو فيشلاب هذوُنثو اض يف هيس معلا

 “لاق ياودملا حك مرو هيأ سفن هع ايانآلا ُدوُدَ

 ًةحئافلا هرم امير الإ ! هدنع دعق ام ”لاقي نامزلا نم لبا ٌرادقم تلا (بيرغلا) « ۷۹و۷۸

 جيلا ملقم تج كلوق وحن يف مجنلا قوقُحو جحلا َمَدقَم اورجأ اك ًاقرظ هورجأ ردصم لصألا يف وهو

 ار الإ دنع تقيل ام وحن فن مالكيف ىنئتسم لمعتسُي ام ثك و امهتقو يف يأ « مجنلا قوفخ ُتسبعَّذو
 رعاّشلا لاق يملا ةرمألا للجاو مالتا نم انغرف

 600م “نت نا وأل توطس "نیکو دلج نوعا توفع 'نّْيلو

 هوبأ لق امل سیتلا "يرما لوق هتمو دادضالا نم وهو رومألا نم نَه اضيأوهو

 ©“ هاوس ويش هلک الا مير ولأ يب لتپ
 دعبف ةّدمل كعب ْنِإَو جات بحاص وشيك ما أ عضوم يآ يف ( ینا ) دیطرتاو اس ”ريس نيه يأ

 كلم وه يأ تاردخلا ءاسنلا نيمأت دعب و هب ماقأ مِل نيقرشلا لم رومأ ديبمت دب و رقيظع وبرح دوهُش

 دهعلا ةيالول ًاحشرم هللا دبع نوک ىلإ ةراشا اذه هلوق يفو یک مل وأ كمم ناکہ اوس

CA»هيف تدجو يأ ِرَخألا ءابشألا نيب كن اريظنو ايش هتدجو كلل ىلإ ترظن اذإ (ىنملا )  

 ( ض) هير لاق نم « لفل » هلوقو ضیمض الو هيلو ريغ كدلو نأش يف اذه َكبأرَو كل ةمات ةهماشم

 هعيمض يأ يأترلا ”لئاف ”زجرو فعضو أطخأ اذا

 هب ةساجلا (ه) + يرتسبلا )٤( جج حرصلا © چ حرملا (0) ۲۲۷ يرتحبلا (1)
 دك حرسلا (7) كالا (5)
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 نوسرألاو ةئلاثلا ةديصقلا 4٠

 لمت مو مَع نع كل نیت م ةي كنم هيف َلئامت ىت ۷
 يلت َلْبَق روصنلا نم كيلع وُدْبَت هتي ٌدوصتلا تلا ىأر اک (۸۳)
 لا ةكرملاو حاوليلو  اهنِكاَسَو رمي انآ تدل نآلا 0

 لّدَتلاو تاذتلا نع ًالنش نبلا يف انت نإ نيقاملا رسم انتكم ام (85)
î 

 لّثملا نم اناياطم تَحاَرتْسا وأ م امرأ دق الف (۸)

 (ط)انسفنأو م (قل) انسغأ # اح راف انتيلو ( م-صي) لقعلا نم اناياطم تحيرا دقو ايئاكر تبل هدوج ىعو ال (فلا)

QAT AIPيبنتملا لوق يف اك مقرلا لإ لمعلا رر بصق فرح فدع دف لق نأ لبق دارا (بارعإلا)  

 ئاست لبق بيجيو هنهذ ني هل روت لبق كب اه يردي
 يبنتملا لوق يف اك ًاضيأ بصنلا ىلع لمفلا ءاقبا زوجي و

 ٩ یت دلايحلا اهقنِعو ات د 2 اهني هاضيب

 ريخ يديم اب مم 3 » لثلا يف اک هبصنو لعفلا مفر يأ نيهجولا الكر وجي « نأ » تفذح اذإ كنأ

 هلوقب ر كئايشلا فصوو عملا وبأ هللا ”روصنملا وه ٌروصنملا كلملاو خضاو ( ىنعلا ) دوجأ عقرلاو * 2 نأ نم

 نامآزلا لواطتب علئاَر ريغ هریو عبط يف ”ةخسار انآ لإ :راشإ « نقتنت مل »

 نيولو هيلو ال اهو رعي تبا زملا كلم يف نسأل رايق دب يآ َنآلا ( ىملا) « ۸۳ »

 ناطوألا قرانن بس أل ءاطملايبلاط شعم اي (ىنمملا) ““”لاقع عج لقملا (بيرغلا) « ۸٥ و ۸ »
 نطولاب ةماقالا ل روع دا بس يآ و بابحألا ةلزانمو تازلا نم مرح ةبرغلا رادب مو
 دق هانعم انسفنأ كغ اتحرا دق لوق ٠ . انيك امو نحن انحرتسال انناطوأ ىلإ انمجر واف مفاصو ىلع بابحألا ٌقارفو

 اهايح يش كرتب ةحارلا يف انيك ارم انلخدأ هانمم « خا تحارتسا وأ » هلوقو ان لاز ىتح ةحارلا يف انسفنأ انلخدأ

 انل تدل نآلا 2 هلوقب تفرع کا انطو ابلمجو رصمي ةماقإلا يف ةءاقدصأ 2 ترعاشلا نأ لوقلا لصاحو

 لاق رهاظ ريغ « مث » » عجرم .:ركلو « انّأو ممر دق » ةعوبطلا خسنلا يفو قباسلا تيبلا يف « صم

 ًايلاو ترص يأ «انيشنأ هه اراک تو » ( قل ) ةخسن يفو اتسننأو ةبابحألا انحَرأ دق » لضافلا خيشلا

 ( م صب ) نيتخسن يفو « انحرتساف ائيلع
 ٍلّقملا نع اناياطم تحيرأ دقو الباكر تيل هدوج اعد ال

 لج حرملا (4) لپ دئارفلا () ٣٣۲+ سلا (؟) ۰۹۰ ينا )٩(



 نومبرألاو ةئلاثلا ةديسفلا

 ًارختفم ”موسيلا اذه جباتلا دما (85)
 ةدجاس ماألا هل م الأ 80

 نم لهي وهن يعاسلا هئفتكت (8)
 نمو عييرلا ۽ لتمف نم نامی رلا هيف (89)

 لقا ئاس مب جو ناك نإ
 لت وف تيغأ ةمركَم لآ ذإ

 لح يف دجلا يٿَوَو عيرلا يٿو

 للا ىوتب نم يَ مثلا علاق

 هك

 لّدطلاو ءارسلا يف تقع اذإ لق اجو اينالا يف تع اذإ لمف )6١(

 لكلا ةكيلاب بني لإ امن نم معفلا اذه هللا رك ام 4)

 لقتلاو بالسألاب برملا ةو ىح عيبا لفلاب لنمقلا ترقي (0)

 ٌمويلا اذه اان ةمركم لين َماَيَألا عَ يأ لوهجلا ةغيصب ل م هلوقو ځضاو ( ىنمملا) « مهب ومح»
 هسأر ىلع جاّتلا مويلا اذه دقي يأ فورعملا ةغيص ىلع « دقعيل » هلوقو نوميملا

 - ىوج ( س ) يوج دقو نُ وأ تشع نم اجو ةذشو ةقرحلا یوا (بيرغلا) « مهو مهد
 عيب رلاو رجلا بايث يف ٌرتخبت و هليذ ربي وهف هبناوج عيمج نم رخافماو ”مراككلا هب نحت ( نعل ) ”للغلاو

 يذلا عيب رلا نامز هنامز نوکی و هيف ليلجلا حفلا لوصعب مايألا رئاس نيب نم فتشت دق ”مويلا اذه يأ ةاشوملا

 رصتلا_مئاقو ميد 'رخآلاو لصفلا عيب ر اهذحأ تاعي و هيف عمتجاف الا هيف كردو ٌراهزألا هيف لألتت
 دالبلا يف لدملا ع ويشو بطخللا روهلظ نم هللا ةمحر مومسب اديس ناما حبصأو 'بددجلا لازو عرازأأ توتراف

 وهو ًايفاو الماك يأ » دلك لالا هتيطعأ لاقي لماكلا ىم ةكترحم لكلا ( ىنملا) «۹۲ و۹۱ و۹۰
 لَم ُمايِصَف » ىلاعت هلوقك ةّجحلا يذ ٌمايأ قلماكلا ةّدملاِب دارملا كملو ردصلاك ثيل دحاولاو عبجلا يف اوس
 نم سلات هةم ذه يف و اذ ديوي 7 يك رت EE ةعبسو جلا يف ماي

 ديعب ةبحصيل هليكت هلل رتا لو نامزب تقوا اذه لیک ےل انه ذا تادا لوقي « ا جالا لش

 ريرحلا بالسأ ةنحتب + مهمتي و رانا ةوح ديملا يف نوما لفتحيو عدا لصفو ديلا عمتجيف ىحضألا
 عير لاو ديملاو حيتفلا عمتجاف عيبرلا لصف يف عقو ىحنألا ديع لمل . رخل تاقدصلاو

 ڳچ نآرقلا (؟) ےب حرسلا )١(



YYقوميرألاو ةسبارلا ةديصقلا  
 (فلا)

 ىلألا ةر وثق يلا ةرشزو اتت كالب ةا جت ج
 للاب سستا امتار ىلا سمش ىلإ دوجسلاو الط كللا ديمو (88)

 ص )

 يل لمان ام بيطمل الو 31 بقتال يلف م لما اف (6)

 « نوسبرألاو ةعبارلا ةديصقلا $
 هللا نيدل "مما ةغيلللا حدي لاقو

 ليش ا يف + 3 باتْنأو لوذَج عقاد اک سيت تماق )١(

 ”لَقْسألا جامو ىغألا طاف اباوقي_ اقدر يب تأت (۲)

 (عم - سا س ل ) ىبدأ ( جر

 رجالا لاق اياب يف کا وفلا لکل اقب لوو هيج ٠ ءيثلا نابإ ( بيرغلا) ٠۹٤ و۹۳ »
 “نإ اهحشبشل یر امأ انآ يتجاح يضقت نآنأ

 يتلا شيعلا ٌةرعّزو عيب رلا تقوو حتتفلا ٌةدامس يهو نامزلا اذه يف ةكرأبم ءايشأ ةع تعمتجا ( ىنملا )

 سش وه يذلا مهنامز مامال نيدجاس نيرشبتسم ديعلا ةولصن دهشملا يف كاملا لهأ غامتجاو ءاجترلا ةرهز واتت

 مي رلا مس وم يف نوكي اک اهفرش تيب وه يذلا لكلا يف سشلا لواخو ىدملا

 نمتوثك يدي نفع و لبق یکتا نم ةهثك حودملا لع وخلا نإ َرظتْنِإ (ىنملا) «همد
 رجودمملا قهجر نم ةماركلاو فرشلا نم تِن ام اولان مل يأ يناجر لك م ماجر لک ل نككو ءارعشلا

 « برا يف اومفادت » لاقي ًاضنت هّضمب عقد يأ عفادتو لْيَسلا َمُقدتو - سام (بيرقلا) « » ١
 لوخد اهف لخد يأ « ةرارغ ىلع اهيف باسنا » يريرحلا لاق اهيشم يف تسفادتو "ترج يلا تباسناو

 ةبوودخُم داقتت يتلا لمرلا نم قمطقتلا املاو س بهذم لكب حذو ىرج (ض) هللا باس نم اهنكم يف يلا

 لیتو - ايش تبنت ت ال يتلا اڅک يهو هاقنالا نم قت يف انلح ل اق يو ءاقنا عمجاو نايقنو ناوقث اهو

 نم “لاسف هلفسأ نكح لمرلا ْتْلِهَو لّيهت هلّيهو لاهناف هلاه “لاقي بصناو ببصت يأ لاهناو ”بارتلا
 صنم لمر يف نت يح وأ يرجي ”رهن اهنا ةرتحبتم تم يشم ةييللا تساقت ( ىنا ) ) هالعأ

 فط وهو رطألا نم تشثا يآ مروهظ يف انقلا رطأتو 0 درلاو "يجز (بيرغلا) «؟»
 هلو ةت ذي قرط لاق هج هیتر دحأ ىلع مضيق ءيشلا

 بل حرصلا (4) چچ حرستا (<) اک حملا (0) جالا )



 لي نوب رألاو ةمبارلا ةديصفلا
 (فلا)

 ا سا مم س س 3 *= 25 م ريم

 لخلع هنم ىودربلا ىلع ىقّمو قطارقم هنم نسا ىر مص (۳)

 لتقم كارألا كاولعإ لير “لمم مالا يوحي ام ءاروو ( € )
 ( ےک )رق (فلا)

 ويم بلص تحت هوقو اپنانے ةلاض انك اك

 اهلك فدزلا نال ۾ يبست » لاقو لاو لشاب م ماوقلاو نمسلاو لقثلاب آدبأ فصوي ُفذرلا ( ىملا)

 ىت اذهلف ظيلغلا ليقثلا اقدر قوسي قيقدلا فیفطا اهماوقو تنأ ٌلوقي يشمت نيح هدوقي و هلمحي اهتاوق ناک
 بارطضالا نم هيف ا فدرلا ىلا َناجوملا دتساو . هلفسأ وه يذلا فد رلا بر طضاو اهدسج ىلع وه يذلا م اوقلا

 ذقنم نب راترما لوقي ىنملا اذه يفو هحلعس ىلع ءالا نم عنتراو هجاومأ تب رطضا اذا ”رحبلا جام نم عافترالاو

 1 ع و
 روا هك ت هنت ھ ةانيه يف
 رو س

 "رفض ءانثأ < فدرأ ص يفادرأ نم للا ني

 0-0 ىتح غلبت دكت ل اهتاراج ىلا يث اذاو

 رھ لیک رم ت داهتو اَهَلْبَر اَهتَلْبَر تسفد

 يدرب هثدحاو رّطُحلا هنم لب فورعم تاب يدرلاو  ؟؟”قطرقلانم هتطارق (بيرغلا) «م د
 لمدخل دارملاو قطرقلا هيلع سبلي يذلا مسجلا ٌردص ىطرقلاب دارملا ( ىنملا ) “لاخلا نم لخلخلاو

 نيعارصملا يف « نم » و يدريلاك قاس ىلع ىشمو نسحلا سابل سبل ” مص وه يأ لاخلا هبلع يذلا قاسلا

 درزلاو سيقلا 'ىرعا لوق يف اک اہنو ءافصو اهتموعن يف يدبلاب بشي قاسلاو دی رجتلل

 > دلا يسا بویت کا ٍقاَّسَو صحم ليدَجلاك ف يطا رمشكَو

 ©3 هاندا نويعلاو ايما ريغ اهانت نیتی ىلع ومحو

 ق و امهتمملو امهنيلا نم نيتي دي اهءاوتساو اهءافصو امهضايب يف اهيَقاس هّيش يناثلا تيبلا حراش ا

 لَضَع يدربلل سيلو اهّلَّضَع *تمظع اذا ق

 ناكم فرط لوألا زا ( ىنمملا ) “ارألاو - 7 رتکرلاو س ا (بيرغلا) «»
 تتم زن مالا هيلع لمتشي ر يذلا ههجو يف يأ ليبقتلا ولوم مسا يناثلا لبق ثلا وهو ليبقتلا عضوم ىنم

 ش يلاتلا تيبلا نم رهظي م كلاوسلا ىوس هليبقت ىلع ٌرِدَقي ال

 ١م تافلملا (ء) ب حرصلا (4) عج حرسلا ٠١١ (e) تايضفملا Ww te تانثمما 0

 لغ حرملا (4) ا حرصلا (م) جک حرملا (۷) ٠١۲ تایلضفلا ()



 نومي رألاو ةعيارلا ةديصقلا 514

 ليلإلاو اهدري ٌماَشَبلا الخو هتافقر ىب ىلإ حْشِمع يلام (ه)
 س7 ع( فلا )

 ليَ يلا ىرزكحسإألا وأ اهم راع َآيَح وا ةليخبلا يهو (5)
 و

 ُلَدْنَلا تو اهب هابكيلا ىَمَوَق ارق حابّصلا نع دیت تقرع (۷)
 (ط) دئن (.ب) ( ط0 ةيحلا ( فلا )

 ةرفلا ينج "لاقي ٌردصم ًاضيأ ئنجلاو غلا وهو رجشلا نم یت السا جلا (بيرغلا) « ه»

 طعما كشأ يأ « أ فش ن فشلا »موق هنمو ریتم يتعب هصم ( ض = ن) هوو ءالا فشرو  اهثيلتجاو
 ءاوتسا يف اهتاصغأ دت هب كاتس ”رجش د لَْسالاو ”ةماشب هتدحاو هبي كسي رججرلا بطر جش د ماو

 سیتلا ئرما لوقک اوتسالاو ةقرلا يف اهب مياصالا بشت

 “لیس كب واسم رأي مي ٍراَسَأ اهنأك نش ريغ صخر وتو

 سيلا قرما لاق اک رمشلا ةلزني اهتانعو اهليبفت نم لان ام لجو ةرجشلا ةلزنمم ةقيشملا َلَمَج ( ىنملا )
 < ا لانج نم ينبدعبت الو  هقامز يِخْدَأَد يريس هل تق

 ٌلجْإلاو ماشبلا هتاغشر دروب ذذلتلاب ةرفنا دقو هقير فرو هّف ليبقت ىلإ قاتشأ يلام ”لوقي

 اهارک د وأ هتك دقو قرطي الف لصولاب لخبي فئاطلا الاي نظأ يأ» لضافلا خيشلالاق (ىنملا) هدد

 موتلا يف مهضمب لوق نسحأ امو اهسفنب ليي يه وأ يل ركوصتف اههتوتأ تنك ىلا
 كانم ضم ثحبصأ ينتيل اي هقيمج تنأف يبق نم 3

 يباحلا لوق ةبيبلا لخب يف ليق ام نسحأ نمو خيشلا لوق ىحتنا

 “نب ےس ال نأ اومتر دقو لی تنو : ّبُح ىلع اخ

 يرتحبلا لوق « ةليخبلا يهو » ةحيحصلا ةياورلا نأ ىلع لدي امو

 “دودصم يع اهذص الو اسهنع فرصتي يلطو ام ًةليخبلا كالت

 ءايملا دش وهو ركنا نم رفختو س لدعو هنع لام (ض) هريغو قيرطلا نع داح (بيرغلا) « 7” »

 لدن ءابكلا نكلو ةحيضفلا نم ءايح حاب ةرايدألا نع لدم اليل يتتراز ( ىنمملا ) " ؛لّدنَلاَو هابككاو -

 اهتم نكتو اليل ينترازف راهن ينروزت ْنَأ تفاخ يأ امهحير عرضت اهترايز ما اشك امهب تبتيطت نيذآلا
 ينتملا ”لوق اذهوحنو اهترايز ربخ عاشأ

 , د يهو ليللا يف اهريصو اكفخ ثلسم يهو رةحيللا قلق

 ينتلا (5) لپ حرصلا (ه) +45 يرتسبلا (4) ء١۷ ةسإلا (+) ۸ تاقلسلا (؟) ٠١ تالا )١(



 16 ثومبرألاو ةسبارلا ةديصقلا

 ھە 1 0 ے د ت
 لتقملا بيضا دقف مالا حقق يفقخ يداؤف تّمصأ ىتل لق (۸)

 فرا هيف ننگ د دق يذلا يبو يِدْدْرك ةبيبقلاب يت ِتَعَدَو (9)
 لدمت ال هفرص يف اهالكو هيرو ناما راج اک َْتَراَج )0٠١

 ليش بوطحلاب ذي رحتلاف فرص بوطلكب اتيلع نو )۱١(
 14 1 1 8 بر 1

 لوم يدعو يه نم يلو يشو تاثداحلل امو يلام )١0(
 لح نيقباسلا “مي قو ةليوط تايئاثلا ةادَم ةنط )۱0

 ( حم س جک ) تائالا ( بلا ( حماس جك ) كعولطض (ط ل بو كداؤف ( بس س قللز ( فلا )

dA» كيلع نوه يأ « كنع ضّمخ ضخ » موق هنمو هناوه رمألا ضخ - 6 یتا (بيرغلا )  

 تكردأ يأ يلتقم بيصأ دقف اهب ينكر يف يلع يدم ال اهنيع ماهسب يفلت يتلا ةقيشمل لَ (ىنملل) لتتلأو

 هبحاصل تيبلا اذه يف باطختاو . لتقلا يف هيلع َنيِودَشُ بيس ألف يلتق نم كتجاح

 هلامز بهذ ىتح يبابش "لوط كلاصو نع ينتمنم يأ كاوح يف يبابش يع بهذ ( ىنعلا) « هد
 بابشلل بوثلا ٌةراعتساو لّوأ هيف رتخبتاو هليذ رُجَأ تنك يذلا يبابش بوث حيلا يدْدْرأَف ُدَبكلا ينباصأو
 برعلا مالكي ف ”ريثك

 ثراحلا نب رضنلا تخا يتق لوق هنمو هلوانت ( ن ) هديب هّشان ( بيرغلا) « ۱۲و۱۱ و ۱۰۵
 ت كاش مارا هلل هونت هيبأ ينب فويس تل

 ءيشلا شا رمان و 20 ناکم نم شواتلا میاد » یلامت هل هلوق هنمو هّشانك هشوانتو هذخأتو هلواننت يأ

 6 لئوملاو -- اهب اونعاطت رحامرلاب اوشرانتو ةبلط ًاضيأ

ar»بخ دعاس ىنعم ف بعم فكم فوق ااو ةثنؤم مياصألا عم ةحارلا كلا ( ىملا)  

 يأ ناد هب كل امو اذهب كل يي ال ملوق نم ةميظملا ٌةوقلاو ةعساولا ٌةردقلا انهه ةليوطلا فكلاب دارملاو

 لزغت ٌءادَغ سفن نع تابئانلا اهب ٌمفرادأ ”ةميظع"ةقاط يل لوقي هَر لج تا هلوقب راو ةقاعالو ةوقال
 : ةينآلا ةديصقلا يف هلوقك فيسلا ديلاب د دار هنأ زوجي و ناهرلا موي شياب نت هب قيس رک سرفو “يلع

 “)> ذمو ضامو نا بّحْلا نم الل رع اشک ورع کو

 يبنتملا لاق فيّسلا مق لحم دلا أل لالا ةداراو حلا ركذ باب نم اذه ٌنوكيف

 “ي َنْدَجَو ام اليس یول ااو لیس هئاق كَم

 هالة ينتملا (1) جب حارسلا (ه) 3 رمل (4) چچ نآرلا (ح) ع۷٣ ةسالا (؟) (یمآق) دج چ حرمملا فز



 تل
 نوميوألاو ةمبارلا ةديصقلا

 e ا كب 0

 لهم ال ةَ تداولا يرأو يِرتغَأَو ماقيل يحجب نم طعيمأس (15)

 4 عا ”يِحْدَمو دودا يلق هل نع نامّرلا لع نوط و )1(

 ع (فلار

 لِقتسأ اهب يرمع نم تأ 0 ةفالطياو ٌدَسَم الول )١5(
 لمم باتكحلا ثايآ مايا يضف لكي هل كلإلا غرف 09

(MA)لرل الها دكت تح مور همأح لمع الو  
 لردلا خباتكلا ىل م ايف هلق رام ىل يذلا اذه (99) 20 3 2 هم وما ا كل را

 030 ا
 ٌلككَرُم تائداحلا ةتاكف نكح يلايللا ىع د فوم )۲١(

 (ط) ةعيلملا ( فلا )

 س قيرّطلا نع ىذألا ةطامإ هنمو دمتم مزال وه طامأف هتدسبأو هتي هتطمأ (بيرغلا) « ٥و٤۱ »

 مهضعبي ب لوق هنمو هّوفص ذخأو هراتخاو هافص يأ ىنعم هلختن او هلخنتو ( ن ) ءيشلا لَو

OD o ىلغم . 8 f و 2 

 « يزتعأ » هلوق ( ىنملا) 7 تا رنک ريتا ضل خلاب تد رو يتلا رداوتلا نم وهو هب لام * لاو
 « ةيلهاجلا ءار ىرمت » لاقي لاتا ایا يف « 4 نمي » هلوق هيلع لدي اک ملا ىلا شا يأ

 ًاضيأ قابلا يرمع بهذل يأ هنم ىب ام يرمع نم بح نكا مل هلقالخو دعم الول ( ىتعلا) «لدد

 ةدئاف الب لوألا يرمع بهذ اک ًالطاب

 يش اهنم قبي ىف اهذفن أ ىتح يبنلا ىلع يحولا لوزت ماي لئاضقلا ميمجحي هيلع هللا منأ ( ىملا) رص

 “سرش قبس دق تابآلا ”ليصفتو

 لمعت نأ ردقت ال ضرألا نأ ىتح هملح مظع فصي ( ىنملا) "237 ( بيرغلا) «اه»

 « قو » ىنمم ءاغيا دعولاو دهملاب ىفوأ نم هلمل ”رظن هتنص يف « فوم » هلوق (ىنملا) « ۲۰و۱۹ »

 ایش تد ن ٌردقي ال نام راو هيلع فاو هدو ٌحودملا م لوقي ردغ دض وهو هيلع ظفاحو هنأ يأ

 مف مدعو تلاع ن راب بوي نأ دارأ َنامزلا نآل هتک نامزلا ىلع دي هناك هيي ال ىتح هدعول تلاع

 وأ لِضاقلا خيشلا لاق هلان نأ ردقت ھت ال تاثداحلا ىلع اُم هن اکف هدعول قفاوم رمأب ءا كلذ هنکي

 « رهذلا ىلع د ةوقلا يف ثئاز ف رشم وه يأ داز ةئاملا ىلعو فر أ هيلع

 چچ حرصلا () دك حرسصلا () نالا 20)



 YY“ نويرألاو ةىيارلا ةديصفلا

 ٌٴلَجْنَجَس هيف سمشلا عاش تسع اقا كيقملا للا هل لَم (؟50)

 لوألا الإ أَلا ام اباقغأ يف ءارآلا بذ ال مزا وذ (؟0)
 * شاو هنارو هلأ 9 اهنم ۶ راوص رافشلا ضلي 0 ا كك

 هرك ذو برعم “يور هْنإ لاقي اكن ابسو ةضنلا ْمَطَق اضيأ وهو الل ُلَجَْجَسلا ( بيرغلا) « » ٠١
 سيقلا ورما لاق يساخلا يف يرهزألا

 رجتجلاک ةلوقصم اهيئارت ٠ ةضافم ريغ داضيب تيت

 . اهف اهتّمشَأ تسكمناف . اهلع رسمشلا تمقو ةر هنأك دقوم يأ ليقص لقع هلةئزم وه ( ىنملا )
 ٌلقعلا كلذكف لقّصلاب اه” رهوج فشكتي و اهءّدَص لوي ةر نأ كف ءار اب هل ًابيشت اليقص بلا لمج

 براحتتلاب ءارهوج ”رهظي و هصنن لوْ

 ريغ نم هيف يأرلا نم لأ هل وب ام ىلع آلإ لسي الذ تلا هذآ ءرمأل عباض وه (ىنملا) « < »
 دمي الإ نوني ال نيذلا سانلا رئال ًاًقالخ لهو لّوأ نم هيلع ق يلام مني يأ هباقعأ يف کت الو ردت

 دعب حتسي و ينأي يذلا يأرلا يأ ©” ييريدلا يأرلا رش لثملا يفو ىلوألا مهئارآ ليدبت ىلإ نوجاتحيف ريثك ل مات

 يأ ايريد الإ ةولصلا يلصي ال نالف لاقي تافو ألا ريدأ اذإ هرش يأ هرخآآ وهو ءيشلا ريد نم رمألا توف

 رعاشلا لوق ىنعملا اذه يفو اهتقو رخآ يف
 وار را لكن م هبات اتاك ىح مارا هجو فريو

 “وع ىلع اتع مويلا يف هل ناک ليف يآرلاو يأرلا تال ىري
 اذه لم هل رسمي الف سانلا نم هريغ امأو هباقعأ يف رهظب اك هل رهظي هرودص يف رمألا ّنأ لوقلا ٌٌلصاحو

 ينايلسلا نبا لاق ةتوقي ام ىلع منتي هارت كلذ لجألف معلا
fe 

 هام 1 هل م هياقعأك قتل نودي رمألا رودط نأ ول

 ٌرافشلا ( بي رغلا ) « رافشلا ضيب » نم لاملا ىلع « امراوص » هلوق بصتنا ( بارعالا) « ؟م »
 *ثلاو س °ةرفش ضي رعلا لصتنلا برملا بحاص ىو لصتلا بناجو فيسلا دح يهو رمش عج

 ليق دقو بیصم ير هل نوكي الو فيسلا راقت نم نآمجشلا نم( ىنملا )
 “يناثلا للا يهو لّوُأ وه ناضشلا قعاجش لبق يأرلا

 جمال ةساحلا (4) »م دربلل (4) +510 دربلل (؟) يكس دئارفلا (؟) 55 تافلملا (0)
 ۷و١ ىنتملل (م) جل حرملا (۷) جالا 5١



۸Aنوميرألاو ةسارلا ةديصفلا  

 لانني رهوج يف رهوج نم ىدلاو ةوبنلا نيب باقم (؟8)

 لمت مالا نأ هظبرقت ى انتأرُج لبق بست تنك ل ع (؟9)
 لَم تايدانلا موِيُتلا نأ هناتب دوج لبق ىرذَت تنك له (؟5)
 هابل مالا بدك اذإ الإ ةر هيدي ال ىدتلا لف (90

 ت

 ءلَملَسَتَت ىعللاو بهاّوملا نيب اهمال طرق هاني ڈاکو (؟0)

 دفان يطاق اهنم لک ءایشآ ةثلث دقت هن اک ةييصم یارو نيصر ”لقعو طاق فيس هل ٌعاجشحودملا نكلو

 ميسو هيأرو هلقع يهو

Ce»ذم تن اإ » ىلاعت هلوق نم وهو ةمامالا ىدُملاب ٌدارملا ( ىنملا ) “ بآل (بيرغلا)  
 نم لقتني هيو يتلا ةمامالا رونو ماما هوبأو ئن هج يوب ةهج نم يجن و لوقي « ©" « واه موق لكل
 قبس دقو « ماحرألا تاَبَطُم ىلإ بالصالا ماركنم تلقت » ثيدحلا ىلإ ةراشإ اذه يقو رهوج ىلإ رهوج
 “لا يف ىنملل اذه رش

 لاب ميدألا ظي رقت نم قوخأم قح وأ لطاي هحدم ًاظي رقت هظرق (بيرغلا) وو

 10 ىتاصتلا توت كك« ينطق ال » ثيدحلا يفو هب خيرا قو وحو طلب هظابد يف

 ا ا د لع هلوق هنمو لقعلا وهو لح عمج مولخلاو -* رش قبس دقو تيم وهو ناسنالا ُحْدَم ڻيياتلاو

 وتس نأ نفت تنك ام ( ىنعملا ) شيلا دض وهو ةا اضيأ لاو هقسلا ضيقت وعو انب يمال
 ةلهاج نوكت دق يأ لهجلا ىلإ ُبَسْنُن دق لوقما نأ كل مل هحدم ىلع ت ت تإ کو لما ىلإ ےس 26

 دوج دعب كل رهلغ يأ مويغلا لقب يف ٌلوقلا كللذكو هنع لوقعلا روصقل لهجلا ةمالع هحدم ىلع مادقإلا نأل
 حضاو ثلاثلا تيبلا ىنعمو هلبق كلذ ي ردت تشک امو ةليخب :ويغلا نأ هدي

 هَمحَو لبو ءاللب لجو نيكو هام نم قلا هب لي ام ٿ ايو ءابلا رسكي لالبلا (بيرغلا) « ۸ »

 ل رف وتم متا رر ا » لسو هيلع هللا لص يبنلا ثيدح هنمو اهلصو ًالالبو أل
 امهنيب لمَ ةوادنلاب طلت لصق ءايشألا ضم اوأر ات مهل رعيطقلا ىلع سيلا نوقم اک ملا

 © تلت 0© لعألاو - ةميطقلا ىنمل سلاو ٍلعولا ىنمل ليلا اورامتسا سیلاب قرغتلاو يناجتلا
 ليست هدي تداك تح هاياطع تلاس يأ ةلاّيسلا ءايطألا نم اهلسج ىتح یا وري دوج ةرثك نصي (ىنعلا )

 بكم ةيابلا (4) (  ه ةرمت ل عبارلا لصفلا ) ةمدقلا (۳) ا نآرفلا (+) + حرسلا )١(
 اا حرصلا ے) متع حرصلا (4) لپ ةيابتلا (۷) چ نآرقلا (>) چک حرملا (0)



 “1۹ نوسرالاو ةميارلا ةديصفلا

 لع نم بكأوكلا لع فيي كج ترق مالا لك حت مرڪ (؟9)
 ليم ماع واوا هج ان "ربفكا اذإ دالبلا ُعنْيَق (؟0)

 فلا

 لَصْعأ هب نتذليا نم اردو قدعأ َّرهَأ ءاواللا نم ادبو )۳١(

 لتر فيك رحللا فرص تبأل قبل يف هفك دهاش تنك ول (؟9)
 لمف فيڪ ردا مظل تيأرل لكيم يف هظفل داع تنكوأ (؟6)

 ( حم س ريك ) لصعأ بال مايألا نم ادبو لاك قدشا ءاواللا نم اجو ( فلآ )

 ةتلاس لاقي بنطأو هيف غلاب اذإ ءيشلا يف نالف َقَرْغَأ نم قاَرْغإلا ىي عيدبلا عاونأ نم حوت اذهو اهعم
 يتلا لاق ىطعأو داج اذإ ةبهوم هي

 "فيي جوابك يوم نيب هك و
 فيلا يهو فيسلا ”مئاق هلاق “لحم ُدارملا حراشلا لاق

 ناك اريك ًاباتتم ًاباَيرصْنا باحسلا ىلع بصي مرك هل ( ىنملا ) ©0026 (بيرغلا) « ۹ »

 هءوض نم هيض بك اركلا ناک اقر نی ربکارکتا ىلع فرشي كج هلو هنم رطملا دمتي باحسلا
 ©ءاواللاو  نینلاو  “داوراو 240# يبو س تکا ( بی رفا ا ) او »

 "ذي دش ةبدج عقو اذإ هدوجج اهر دالبلا يع وه ( ىنملا ) "”لصعألاو - “قدشألا ترعألاو -
 نم ةزمهلاب أرد مخ لما « اردو ».هلوق . خزف ثداح لزنو ةلثاه ةنحع ترهظو قزرلا يلاط شحوب

 ٍديّصلا وع ةيادلا أردو تءاضأ ُراّثلا اردو عفدنا ليسا أردو ةا جرخو أرط اذإ « انيلع ةا ارد » موق

 ٌكالمأ رتسست لاله اهيف ركّذ يتلا هتديصق يف يبلاعتلا لاق . جرخو ره هانمم ظفل في رح هنأ نكمي و هوحن اهقاس

 ةئاهلثو نيناُعو ناڻو ر میس اتلس اهو نكس ةددم یف نیقسانتم

 >٠ راب موشلا نم ُرْيَط هل نَعو ُلَصْغَأ رّشلا نم با هضراقف

 يناثلا عارصملا يفو اغر ريعبلا اجو هحتف هحتف اذإ ( ن ) هاف نالف اجت نم « ءاواللا نم اجو » نيتخسن يفو

 « ماّيألا نم ادب و 0

 ةزرخ نيتؤلؤل لكن يب هيف لج ام دقعلا نم ”لّصنملاو برا (بيرغلا) « جو٣٣ د

 يلع حملا () لب حرصلا () ج[ جرملا () لڳ حملا () ۷۹ يسا (0)
 5٠ فراسملا فئاطل )٠١( اہک حرصلا () چ حرملا (۸) 3 فلا (7) و حرسملا (5)
 يلم حرصلا 1



 نوميرالاو ةعبارلا ةديصقلا °

 ٌلقْيَملا يفرشلا يف دياز له ةمازح ذرت ملا براجتلا نإ (؟5)
 رکات هثلنو تیب ىح هدنرف قد ولي اکل (۵)

 لصق حو هديؤب خي هب هتتم سوادلا بع (۳۷
 لَطَيَغ اضتتتْكَي مل هدجع نم مضوم بقاوتلا بشلل ناك ول (۳۷)

 لَ اَم ءآبغأ نع "لكيت  هِرْوَر ةقانك ىلع تامزلا نإ (؟8)
 ”لقمأ كلملح ابك نرم هلأ ولو هوت كروي الف ايلا ينأي (؟9)

 هريدي كلامث ىلع هنم ناك وأ ارا كنيي ىلع هنم نأ ولو (40)

 فيلا لک أنو = قایص عججاو اهو اجو رفويسلا داش ٌلَقْيَصلا (بيرغلا) <« ٦و ۳٥ و ۳ »
 ةفيسلا ساد نم سّودملاب نس لاقي ًايلقصملا وهو سود ممج سوادلأو 2 مو - ةّدلا نم جّهوت

At 

 ربنك صم ضيسو  ثيبللا هخنرم ىلإ و مّركلآ خس ىلإ عجر لوقت ”لصألا حلاو - هلقص اذإ هرحنو
 ( ىنعملا ) ٌلاّصقو لصاق ”فيسو ابحر ء ءيثلا طق وهو لصقلا نم هبانأب يش “لك حي “رقم لجو عاطف

 نأش ُفالخ هلأش مامالا نكتو همبفو هلقع ةدايز يف اهيل جات وهو امهفو واقع ءرملا د ير ةبمراجحتلا نأ فورما

 هرعوج يف داش دي ري ال فيسلاك ی لات هللا ةهج نم ب وم هنأل براجتلاب هلقع ةدايز ىلإ جاتحيال هتاف سالا

 نأ كل مَ لاقف هضرامُم ةرعاشلا باخ م . دملا ن نم اقارب ريصي ىتح عتق هنع ادل افشكي لب ايش
 لجأ نم فيس ة ةوق نأ ينعي هتي وقتو هدييأتل نايفكي هدحو هذال وف نكلو لاو ات ايري هتثروأ لقصلا تالا

 لع مامالا نأ لوقلا ”لصاحو يوبتلا هرصنع لجأ نم هتماما مامالا كلذكف هّدَحو ٌذالوُنلا وه يذلا هلصأ

 ةي وايندلا براجتلا نع نقم رسم

 قدزرفلا لاق هتملظ تكارت داع (س) لیلا لو هاوس جالا لیلا نم نطيل (بیرقلا) «بد
 r .لطايغلا طلتخ م ليلو مهلع ركب ةرئخو تلاق

 » راورلا ضي رع يرق » هنمو ردصلا سو روا (بیرغلا) هعمم

Eg»ايندلا يف بيَ سيلو لقللا يف ءايشألا ٌجرأ كح ( ىنملا ) "51 ( بيرغلا 0  

 كلامث ىلعو هارتعأ كني ىلع ناكو كملح نم لآ ناكدلو ثداح لح كيلع شي ال نكلو هنم لقثأ

 لبج وهو لمح عم رک ذب ام ًاريثكو "ليج وهف رفعأ امأو 7 هحرش قبس دقف لبذي اًماذ نالبج ناذهو ُب د

 جه حرصلا (4) | 54 حرصلا (5) ٠٠١ ضئاقلا (؟) چ حرصلا (0)



 NY ثومب رألاو ةعبارلا ةديصقلا 0

 لولا ملا وهن عفارطأ تكلم ني علا ىف كثي ناك نم )5١(
 ل ال هاب نيضلا أف  هنيبَج قوف سدّشلا ايس ناك نم (40)
 لرل لابمجلا تأ اذا الإ راب كتأ ضرألا يبت ام (49)

 لم ال ام لمع كنم هریو يحتني ال ام كنم َةلودَع وجر )٤6(

 عشت اببهنم رانلا داك ىح هسافنأ نرم ءادمملا ددو (٤ه)

 لغرف ٌءاشَح نم لايو لص وقر جک هيِقْنَي اناکف (۷
 لهنا ماما نأ ىأر دقلو ءفرطب كيلا يد دل وذ )٤۷(

 رتو افت شقي اک  هتیقس كيلا ان كش اذاو (40)

 ( حم س ےک ) لقثي ( لا )

 سيقلا ”ىرعا لوق يف اک ةينالا ةلخن دنع ةّكَم برق
 © ىّ باكا انم لمس ىلع تأ دقو نيملاصلا يلعأ ”تركذت

 سيقلا "ىرعا لوق هنمو لاوخألاو مامعألا م ركآ وخلا معلا ( بيرغلا) «4»
 99 لوْخُس ةريشملا يفِمسُم ديجب هني لّصفملا عراجلاك نريد

 (بيرغلا ) « ُنيبتست ام » لوت لومفلا عضوم يف « ڑراب كأ » هلوق ( بارعالا) « ۳٤و ء۲ »

 حض و +يشلا نایتساو ا هتف رعو هتعض وتسا ةتليتسا

 ضني و هيلا يعتني الام وأ هل ةياهن ال ام كفورعم نم كوع وجرب ( ىتمملا ) “ءان (بيرغلا) «4»
 3 1 ع 3 5

 « ملا ءوتي » ىنعم نوكي نأ نکی و ككرش فای و كَريخ وجرب كودع نأ ىنمي هلمحي نأ ٌردقي الاه كنالش نم
 ناسحالا نم هلمحي ْنَأ ردقي ال ام لمح كنم هوي

 ج ” ص 1

 ًطِلُخ ام لکو هب هطلخ <مسلاب حاملا قو عبصلا لو لعمل (بيرغلا) و ۷و و
 ,O - تو دتف

 چ حرصلا () + جرصلا (©) ا تالا 49 چچ نانا ميس 57



1rثرسرألاو ةعبارلا ةديصقلا  

 رلكيشع تبيع امو تبيع دقلو (56)

 ام ئاو الف يريكحفت تلطأو (50)

 هذ َنايع الف ناييلا اما )0١(
 يئن ال يذلا لمألاب كال (ه)

 زانق ءاشت ا ءاضتلا يرحي (89)

 هتاقرق يف هللا دعو قدم كل (ه8)

 هدابع كيدي ىلع هلإلا رص (ه6)

 مهاَركَّس نم ٌمورلا َقيِفَتْسي نأ (55)

 هنودحي يذلا تالا كي اوفَرَع (019)

 ”ةميزع كنم سابعلا ين تو (ه0)

 يف سيلف جيسلا ريغ اودميلك (0۹)
 ( مش ) اعرف ( ب ) جمد يك ) كبرح ( فلا )

 4 ع # ا ر ۾
 لوطا كناسل ما كيزَع ناتسا
 لجأ كلاش مأ كجو يرذأ

 لم ريشلا ف كذاوز نكحل
 لقي ال ينلا بلقلاب كارأو
 ةحثو هاش م
 ”لجعمو ب رقمو

 هلشلا نولهاجلا ةهلوقي ام ال
 se 7 هس ف

 لذخمو هاشن نم رص هاو

 سلس يجر اهيرَش ينا نإ
 3-2 7 . 2 .٠

 ”لدعت كدوهش اورو مېت يف
 اس

 لق ملا كيللا اهفرمَي ناك دق
E 2 

 لَحْرَم كويس نع بّهرتلا نيد

 (حم حک ) لثوم (ط سام) لدمم ( لذ ( ج)

 « ثهاش الو باور هلام » لاقي هنس ليقو ”رظنملا ”رضلاب داورا (بيرغلا) ەوە وە و »

 بيخي ال يأ ينتنيال هلوقو ( ىنملا ) ىأ'رلا كلذكو
 هنمو ًالجاع ٌمقي ام هنم ءاضقلا نال ءاضقلا يق ركذ هيف ( ىنمملا ) “”حزاتلا ( بيرغلا ) «هع»

 الجاع مأ الج ناك أ هاوس ءاشن اي ءاضقلا يرجي يأ البلا قي ام

 سيلو ”يقاَتِإ ”رمأ وه الإ كل لصح يذلا حتنلا ةلالضلاو لهجلا ُلهأ لوقي ( ىنملا) « هه و ه4 »
 هدابع كيدي ىلع رصني هنأ نم هباتك يف “هللا دعو ام ِهافَو وه لب كلذك ”رمألا

 ءال ًاًضيأ وهو ةنّيللا رخلا لاسلسلاو لسلّسلاو س ؟2قيحرلا (بيرغلا) « ۹٠و هدو ه۷ و هدد

 يلذحلا ريكو بأ لاق ىرج قلحلا يف لسلستو برش اذا هئافصو هتب وذعل قلخلا يف لوخدلا لهسلا

 هدو ربابشلا ىلإ ليبس ال مأ

 34 حملا 0{ ناسللا (*) ` مكب حرصلا (90)

 © كلا قيحرلا نم لإ ىعشأ 4 . 0 د



 1 نوميرألاو ةميارلا ةديصفلا

ey > 4 1 27  
 ُلجڃنألا مالا وه َراذللا نإ مهعواُم نيب فوحلا ايانَم اولمت (0)

 هد هيد فسر ےک اب انس
 لوح عءابأولا نأ اند وأ مهيولق فوخ ريغ اوُراشْسسا لهو (9)

 0 - ٤

 لّصْنألاو انقلاو كشويج انلو مشت تابذاكلا ينامألا م 00
 اا ت .َء ها

 لأ تو هيفاشَم لدح ترأس كنم قئنشألا بح (19)
 e 57 ىف ع يَ 8 5 5

 ”لكفا اهنم دالا باتو ”قلؤا ابنم ناب ٌمُئاَقَوَو )£(
 تر 01 . 5 ما# هلع ل

 لميخ يه امن اكُف ابعاك ! نم دنحلا فويس تقش ةجاحيو (6)

 ( حستلا ضب ) ميمولق بح ( ب ( قل ) مييولق روج ريع اودامتسا ( فلا )

 «الحزم كنع يل نأ» لاقي اًيميم ًاردصم نوكي دقو هيلا لحب عضوملا لحزملا هدصق (ن) ءيشلا ىحنو
 فيتك نب هاربا لوق كلذ نمو دعابتو ىّسنت اذإ هناكم نع لجرلا لحز نم

 232م سه ھا 5 ال ام ماه كو تت

 لحم هللا ىضق اع ءيرمال امو هتاج ودمي سيل لکو فيكف

 نوم تومي نأ لبق ًالجاع تومي هنأ ف وللا نم هّساوح ناسنإلا دقي اعر ( ىتعلا) « ٦او ۰ »
 لهو » هلوق . ٌلجاملامهوم وه يذلا فوللا مهب واق يف اول ٌمورلا كلذكف هدسج نم هحوُر جورب ايقيقح
 ًاظيأ لاقيو ةيراع هنم ءيشلا <تبلط اذإ « مين َراعأف ءيشلا هنم *ترعتسا » لوقت ةيراملا نم « اوراعتسا
 ببس نوكتس ةراعتسم وق مهب ني دملا هذه يأ » لضافلا خيشلا لاق . راما فذح ىلع ءايإ هترعتسا

 خسنلا ضب يفو « لّوحتت ال ٌعابطلاو فيضختلا بحيو اهريغو عردلا لقثتسي رارغلا دنع نابجلا ّنأل فوهلا

 ّنأل ُرَدَقلا وهو ىَبْلَأ نم ذوخأم هدارأ ءيشلا ىو ةيغبلا يهو ةّينمأ عج ينامألا ( بيرغلا ) « 56 »

 بدك اولاق ناسنالا ريغ يف بذا لمعتسي دق ( ىنملا ) « هللا تي ضار انأ » لوقت ةلوصح رّدقي هّبحاص

 ممطلاو هاجلاو نظلاو او ىلا

 لي وط يأ لد اهريس و ىخرتسلا رفاشملا نم لداو -©7ترعألا (بيرغلا) « ٠٥ و 4و » ٣
 ىثعألالاق ههيش وأ نونا لكفألاكى لوألاو  ْتْلَدَت يأ ةرجشلا ناصغأ تلدهتتو هب حدي امم كلذو رفشملا

 هتان فصي
 > وا نجلا فئاط نم اهب متا اَمّتأكو ىرشلا تبغ نم ٌحعيِطْتو

 ٠٤۷ ىمعألا (ج) يج حرملا (؟) ١ ؟هاةساخلا ()



 ثوعب رألاو ةميارلا ةديصقلا كن

 .١
 زين يڪ راع لک يف انا يلبس هجو لع ىفس ("ة5)

 لدنص اهنم سمشلا قوف 0 ربتع اهم ردبلا قوف تب 590

 € 1 - 2 رد ءظار ءظ

 ”لَحْطَأ اهنم ديبلا قرح قلتو ةبهكآ اهنم ضرألا قفا قفألاو (18)
 ( بس ) ضرألا وج وحلاو ( ط س جك) قالا وج وجلاو (اس س ب ) سمشلا وج وجلاو ( بلا )

 ٩2 وف وهف اذه نم هتلمج ناف قوم لات ئازارم اضيأ لاقي و "قوت وف لج را ی اوات میت لضأ وهو
 رفوخ وأ داري نم دمترا اذإ ! كفا هذخأ لاقي ةدئاز هترهو لمف هنم بي الو ليق ٌةدعترلا لكفألاو س

 لمفلا نزوو ةّيماملل هفرصت مل الجر هب تيم ناف نس الو آب سي هال هيف لمثلا نزو دارفنال ”فرصني وهو
 لطخألا لاق ةدعرلا وهو لكفألا نم يصئارف دمترت يأ 4275في ذخأف » اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح يفو

 © لكفأو حرم داّنمإ دس الا ةترح لک لا اهاياقب تراحو

 مالا نأ ةفاضالل نيك م وتلا تطأ ااو » يرهوجلا لاق ل یک ال لصق سيلا 3 لاو

 ةلزنب هنأل كل يدْبَع ال كلوقكو كابأ ال هلصأو كلاب ال ملوقك م ضولل اذه لثم يف اهب تش دنس ال ةمحقلاك

 < ةفاضالا ىنم يفت ال امنأل ضنا فورح رئاس نو ود ماللا دنع الإ اذه لثم يف ٌنونلا فذ الو كيدبعال

 فيسلا هيف مْ يذلا ٌرابغلاو ةعساو نيس نمطلاو ”ةةيخرتسم ه”رفاشم رعساو قدشب برضلا ةبش ( ىنملا )

 ورځو ساو نطو” ا ةر رض كنم هيفكي قتسمدلا د تایألا لصاسو ناك ل سيل صيمتي برا ي

 قش اذا ٌمطاس ثابغو 'لاطبألا اهنم دمترت ةريثك دونُجو سنإلا لوقع نع اضف نا لوق بهذت ٌةديدش
 نيک ريض رمق هناك ر اص هقارطأ دنا فويس

 يآ » لاقي هتلح وأ رد ءافسا هنو ( ض ) الا براس (بيرغلا) « ۸و ۷و“ »
 قرشت نيح سمشلا قراشلاو راهنلا نم ىلوألا ةعاسلا لضافلا خيشلا حرش يف ءاج اة قراشلاو س « يفاوّسلا هب

 هيباصأ فارطأب هذخأ ( ن ) هّوحتو حلا ذو -- ؟””ليهالاو ° خييتكلاو - قراش رذ افك هيتنأل ينا لاقي
 ةنملا ءايملا ٌّذلاَو مرشن ضرألا يف هّدابع شا ردو « نيملا يف ءاودلاو دیرقلا ىلع لاو » لاقي هقترف مث

 ٩۷2 قارطاو بهك الاو 7 ري اريخ ورد لآقثم لمس نف» ىلاعت هلوق هنمو ةرذ ةدحاولا ءاوملا يف

 ناك سمشلا هجو ىلع حايترلا هورذت لوقي رابغلا عوطس فصو يف ةنلابملا نم اذه ( ىنملل) 2000 رلمالاو

 قفألا راصف رورذم لدنص سمشلا ىلعو روشن رينع ردبلا ىلع هناك اًبصنم لمرلا نم الت اتم عامش لكيف

 ءاربغ ةعساولا داديتلاو دوسأ هتفاثك لجأ نم

 ےب جرملا (0) حاحملا (م) چ حرملا (4) لطخالا ٠ ©( ج ةياهنلا )ا نافلا )1١(

 4چ علا )١١( للل حرصلا )٠١( چحرعلا (4)  نآرقلا (4) کس حرسلا (۷)



 نومبرألاو ةمبارلا ةديصقلا

 هايج ةئيفس بخ ”شيج (59)

 حلب مل فتش حص قی ل (۷۰)

 تار كيوتل نم موي لك يف )٠/(

 قطنم ُهِلَرَجَأ برملا يف يل ناک دق (1/0)

 اهتوبم دعب ٌمادقألا تلر "له (/ه)
 هر كرو نم ٌةريزجلا كلت (۷)
 اوف هات لک رقت ةضرأ (۷۷)

 ةزر

 (امهريع) ةماط ( حم س قل ) ( بلا

 ليلا ليل ةر ملو هيف
 لأنشلاو ابملا هب ُبيِطَت واف
 ُهلَرْجَأ كبور نم يامأ (َلَو
 لش ىنلا رشدلا نم ىا

 لأ يهو ٌاسْنألا تقاز أ
 لين ابقوف ةوبنلا رو

 لدنملاو افّصلا ىتح

 لسم اذإ ينإ اهدكمت

 ىدملا مدب

 ( اهعربع ) ةدرب ( جم س سيك ) (هس )

 زيزعلا لي رختلا ينو هنع ل لار اار وار هنمو ناکا خر رو شا (بيرقا) ٠ و

 “را يل ندا ىت ضرألا حّربأ نلف »
 الث ليل ليقو

 ! لاقو . ًاليلو

 رهشلا يامل ٌدشأو ثيدش لي وط يأ هزل لا ليلو

 هب قضي ثيحب ”يبظع امها الك يتربلاو يرحما 1! هكسع ( ىنملا ) * ی اتو أ موتو ني

 هيف تخ اذإ ربل ت اول همست الو هليطاسأ هيف ترج اذإ ر حالا "رحسلا
e 

 ارس نالازب ال اهو هليخ ا

 » ليلألا ليألاب ٌرابغلاو جلمتملا مويل لأب تفيسلا هش 0 لضافلا خيشل

 راجت ن

«Vi»لأّتلاو اصلا ت اس اهرابخأب بط ءاسمو ًاحايص م <لك ةیلاوتم كتاحوتف (ىملا)  

 ةرشننم حاي را نأ اک دالدا عیج يف“ ةملاش هتاحوتف 2 ىلإ ةراشإ اذه ينو

 برخلا فصو يف ًاميلب ًاقطات تنك دق ( ىملا) « ۷و » ۷٣

 اهف

 هب لمي يذلا رمشلا رک نم اينآثلا يف ءاقب ٌلوطأ اهلك ذو يناسل هفصو ىلع رقي ام
 از ام » زيزعلا ليرنتلا يفو ليما غيزلا لصاو لك ايز رصبلا غاز ( بيرغلا) « 76 و٤۷ »

 « ىنط امو رصبلا

 يتلا ةريزجلا ( ىنعملا ) ٌةراجحلا ٌلَدْتَلاو - ؟*ةلهتو -- ©0ُةّرارَبلا (بيرغلا) « ۷۷ و۷ »

 ع حرصلا () جڳ حرصلا () ل تآرفلا )چ جرملا ىزا

 ِ .و

 لجأ اهثدهاش يتلا كب ورح كلو 7

(Ee) 

 ةملظ ر



 نوبرألاو ةميارلا ةديصقلا أ

 كاتم ىرذلا نم كتنأ ىتح ود اإ ملا هيف عدت مل (/0)
 للا )

 لم باج الو هيلا ابل لَم مجامألل ايف ي مل (/9)

 مت او هئ ةّئسبألا بوم ًالقامَم نوڪ ثا لقاملا متم )۸٠(

2) 

 لمي كثي نإ هذيل ادوع اهيِطَق رفويتلا ةفارطأ تلقت (۸۷)

 (طع) تلفت ( قل ) اهصق

 »يش ل لکل اس ضرأ يهو ةربنلا روث اهيلع قرش هاي كحتف ببب ةفشكتم يأ ةزراب َنآلا هتبراص اهتحتف

 لكأتف « دا » خسفلا ضعب يفو ٌراجحألا تح ءادعألا مدي اهقوذ

 عوضخ نع لابجلا سوؤر نع لوعولا لورتب ینک ( ىنمملا ) معآ ع مج ممثلا ( بيرغلا ) «۷۸»
 مس كس ىف بود نس وأ سدا ل امدح رز ع مآ أ دب نيل ل

 اذه وحتو رک ذ قبس اک لاب لا لق ن :,+ لوعولا لوزنك اردتم اهنع وزن ناك نيذلا مهن نوصحلا
 لطخألا لوق

 CO ر کشا ىورألا لقاع هب موعد ولام ناريجلل ناك دقن

«VA »رعشلا ةرورصا « جلي » يف ةزمملا نكساو حضاو ( ىنملل )  

 نإ و » هنءو عقترلا لبجلا لصألا يفو نجلا وهو ساجك قمم عج ”لقاحملا (بيرغلا) «مع»
 640 زصلصتو للا لع ايت يأ هموقل زق نالفو « لقاعلان م نم مشا تارتا لام ب تدم تش

 اند یت تاک وی ر تملأ يل رس مهتم ف هلع ردا یا مرا نرس يَ! ( ملا
 نأ نكميو . ةريزجلا يف تناك ا بمأل رحبلا_جاومأ توص هبي اهزارتها توص مهحامر اهنود ”نقبت ةظوفحم

 كل ةّيسأ جاوَم ةمينم ريغ اهكرتف » لاق ثيح لضافلا خيشلا رشف اك حودمملا ةتسأ وسأل ةارللا نوكي
 » -ليلَص اًطوَح

 تلقت » انتبلأ ناف تفرع اک خسنلا يف ”ريثك فالتخا اهتاياور يف لوألا عارصلا ( ىتملا) « هذ »

 يف اتق اهينكاس سنا نم ٠ يآ اهنيطق نم مانغا فويسلا دودح تيطعأ هانعف « اهنيطق فويسلا فارطأ

 نأ يدنعو . تيبلا اذه حرش يف ”لضافلا خيش ثلا هدافأ ام اذهو مهلاومأ فويسلا باب رأ تلقت اک برملا

 يأ هتدعأ مث كءاطع تحتتفا يأ حضاو ىناثلا عارصملا ىنعمو ضاكتلا نم هانعم يف امل فرح لوألا عارصملا

 عوج اب هلصو ىتح ةباهذ حلق مل يأ « ءب ىلع ادو عجر » موق نم اذهو ىرخأ دب ةر كلذ تلف
 يج حرعلا (4) لج لطخألا (ج) ا حرصلا (0) اک حرصلا (1)



 د نوسيرألا او ةعيارلا ةديصفلا

(AY)رقم 5 وهو ردو باب مرفت نوک نأ قراطبلا اًجَرو  

 ل ِشْجألاو ةقينم ةباضملا كلت تلح ىتح ًالفاق كشيج تك ام (86)

 لّوغألا ُكلامَسلا ۶ ثيحب الل یری اہیصایس عونمم لک نم (85)
 لق ول هيلرَح عاتتمأ الع  اهعرح منم كني قثلشلا َنِمَس (۸)
 هلفحألا بيسأ ام لوف بط لقشحي نيڪرعلا رن ةارأو (85)

 ”لفجت تضاخ لا يف ةيئاتكو لفت مل اأ بناتكم (۷)
 لقي ُكَقيَسو اهرب جولف اهتلخ كسأب راصنأ نم ٌيولاو (80)

 ام ٌلقنلاو َلقنلا هسطأ اذإ هميض نالف لقت نم ( قل ) ةخسن يف اك « تلم » باوصلا نوكي نأ نكميو
 ىنعملا اذه يف ليق ام نسحأ نمو . لوقت عجلاو مضي دقو اهوحنو حانت قتسف نم بارشلا ىلع هب لقت

 يرتحسلا لوق

 «الايداب نيم سانلا يف یتف لکو ادئاع س نيح الإ دجم الو
 اياب داف مودع هحو يف هلم مروف باب ةريزجلا يأ اهتلمج » لضافلا خيشلا لاق ( ىنملا) « م »

 رعاشلا لوق اذه وحن و « مهنع الغم

 يداعألل نککو اهوناكف ًاعورد مهمبسحا متراوخإو 1

 يداؤف يف نكلو اهوناكف تاييئاص اما مخو

 يدادو نم نك كلو اوقدص دما بولاق انم تفص دق اولاقو

 دقو الإ كّشيح عجرام ( ىملا) ) وعلا كاملاو س ؟؟2يصرايًّصلا ( بيرغلا) « ه4 ومس »
 يف هتننل ی اذإ ثيحي ًاسبنم اهنم لک ن اکو مهنم ةيلاخ تحبصأف اهنع اورو ةيلاملا ”لابجلا كالت اركرت

 هريس ديري نم هدمب و هعافترال ۽ لوعألا كامسلا راوج يف

 جن نأ نض الف نوصحلا كان لع كنم عنج نأ قتسم دلا نمض ( ىنملا) A و و و۸

 لوا هتيصأ يذلا نك 1 ملظع ركسب م مورلا رصن رصني نأ دارأو القاع ناكر ل هدالوأو هي رح يأ هسفن “لهآ كنم

 بئاتك هنم و كنم وجنتو “ت نا ردقت ف قعر اینکر تاک ر کسا كلذ نف کسا كاذ وه الفا

 ”لصاحلاو . اهئقامُي كراصنأ نم صان ˆ رحبلا ناك فيلا اهلعقو رحبلا اهقرغأ نكتو ور ملا يف ضوخت ت
 هئادعأ كالهإ ىلع حودمملل ”دعاسم ناك حبلا ن

 عجل حلا (e) 7 حرسلا قلل 405 يرتحلا 0



WAنومبرألاو ةمبارلا ةديصنلا  

 لقت ناافتلل يف لوقو همتا ارحب حبلا يتسن 1 اڪ )0

 لح اهادر نع قتسمدلل ام يلا كيدَع ضم تم هب اذإف ۰)
 ع

 لكي ماع فأ ذم هناكو تدخن كرام كل هتأكحف (59)
 ملا _

 ”لموُيو متع لآل قبب يذلا اذو اوس ىن ال دلا اذ (90)
 سال

 56 هك و خد هدام د عالم
 لوقت كاوس ٍدَحا يقي لوقلاو عيضم كاوس كلم 2 حدلاو )4%(

 م ےہ 5 ° ەر هب هد 31
 رد كفك ريغ 00 ىدتحي كلل ريغ 1 كد 0 تف 40

 ما 2 5 ي

 رش وا دابيلا 8 9 ناك ام تک قيربلا ابأ تنأ تك و )7
 . ا 000 ےل 6. 5 2 ا

 لهو هنم لمل علا كلو اهشايحو اسا ةعافّتشلا كلو (۹۷)
 مو 5 8 3 ص 5 2 ٤

 لسرلا يللا دع نإ كوبأو ىقترملا مامإلا تنك نأ كافكو (948)

 (اعریع) كيلم ( مم س سكر (ح) (مع) سمت (ب) (  عا ىدلا ( فلا)

 ةدئاز «هب» يف هامااو ٍةأحاقم فرح يناثلا تيملا يف « اذا » هلوق (بارعالا) و و

 ”لهجلاو ایمساک ةهاقتسلاو مطوق هيلطت « هاكر حبلاو » هلوق ( ىنملا ) "لحزلاو لقا ( بيرغلا )
 رارض نب رم لاق هعماك ل ملاو هناك

 “> يدئاوع لس بح نم يتدئاعأ امساك ةحافسلاو موقل اي الأ

 ٌضارملا ًاضيأ وهو ”لصألا وهو ألا نم هنم ”ليصألا ”ليثألاو دجلا نم لولا ( بيرغلا) « + د

 7 1 سيقلا ؤرما لاق
 “يام يؤم جلل كردي دقو لكُم دل ىشنأ اًنككو

 حضاو ( ىنمملا ) ”لہنااو لاو ۴ خيما (بيرغلا) وو و۳

 1 اق يأ لوت نم وخ نيمسقلاو سداسلا تیبا ىنسو

2 

 2011 الو نبل مصار ال لسن هل مانألا نأ ول ناك يذلا كاذ

 ج حرصلا (0) ٠١ سيفلا ۇرا (4) ٠١۷ تايلضفلا (*) ي حرصلا (؟) هب حرفلا 00)
 +١١ ماع وبأ (؟) دج حرصلا (5)



 4% نوم رألاو ةمبارلا ةديصقلا

 لتنال * كيل برقا نڪا هرج يف أوف اميل اا (وو)

 لست عادلا عم داكن ىتح | امْيَمَت كيف ضقت ةت يل )٠٠١(
 (فلار

 ا ل ءيملتا ليلك علقو كاذ دعب نم تک هللا

 ( نط ١) “يملا ريع ( بلا )

 علطت موي لك يأ اهب وُرُغو سمشلا عواط ةجح نم ةدحاو همايأ ةقيقخل نامزلا امأ ( ىسملا) « هه »

 ٍلوصحب هريغ نم ”لضفأ كيلا برقأ وه يذلا َنامآلا نكلو رَخآ نم لضفأ هنم موي سيلف برغتو سمشلا

 هيف كدوُجو ةداعس

 وذ انيلع فقو » ىريرحلا لاق نالا لوقو س ؟ضفرأ (بيرغلا) «١1؟ و۱۰۱ و ۱۰۰۵

 ينتكك جدلا عم "ليست داك ىتح كتميش نم اهنوكل كبح يف ةبوذت فن يل ( ىنملا) «"”ي رج لوقم
 يركمو ارجاع يناسلو ةرصاق يحد ةياغ يس حأو ء يملا َنْيَع ىسقن دعا ارخآو وأ ةديدشلا ةبيغا هذه م

 اا عب لبست يجني داك ىج رفا حشا لاقو رحاظ ريغ حادما نالبسب دارلل نأ ملعا . ةاهاج

 يفورعم ريغ اطللا نم «يطَخنا نال فيحصتلا نم واخي ال « ءيا نيع » هلوق لوقأ « ةَمجَسْنْلا ةتيلَلا هذه

 ةباوصلا لَه . بصي ل اذإ م( نبل ا نما ملا رغ رخو :ىلعخلاو *ىطاخلا فورعملا ااو ةغللا يق

 نم “لک يح مطوق نم ۾ مدتع ةلؤنلا عوقد » ٌريغو سالا دنع بوبح ريغ وه يذلا يأ « يطا ريغ »

 مهوق نم قزرلا ن نرم حلا ٌمورحم وه يذلا وأ ةلرنمو رظحو ةناكم اذ ناک اذإ ةوظح هبحاص دنع نيجوزلا

 ”لَمأتف هنم اًلقح لان اذإ قزرلاب ن الف يطَح

 ٠٠١ يريرحلا (؟) ٠ هاچ حرصلا (0)

To: wm al-mostafa.com 



 نومب وألاو ةسيارلا ةديسفلا نک

 دع هراکلا يف فتي تاك نإ اع الإ سفنلا يف يايح ام )*١١(
 « فلا )و 5

 ”لككشم اذهو م اذف يرن نم ندع لع ةفوقول ينإ )٠١5(
 ا

 "لكَ الام ءاحصقلاب 'يتلاو صمم كنع وهف يانم Î ى١٠ه)
fe?5 7 ر  

 ”لفع كدجو يرامشا يص ام اذإ اًوَدَع نيذلا بكا لج اي )6٠١5(
 5 e î 0 »ا ساس

 لمذلا تالمايلا نہ تدخو اذإ ةدراش لك “لرم (۱۰۷)
 ساه 1 هي

 لورَج كحيدم يف يلثم نأ ولو ىتوتب نم يوا قع ر ام تاهيه )٠١8(

 ؛لكشيو كالغ نع وبي تزال يف يف قلن فيسلا لمَن نأ ولو )٠١9(
 س و ىلا وم . 2

 لمف كار ام يلاقم غلي مل يحولا ناسل نع يركّش نأ ولو فحل

 ( نسا سوس اس بسس مس وم ) هل (ج) (ط س ب ) كءاث (ب) ( حم س حک )اذ نيرمأ ( فلا )

VAN MgO»ةبيحنلا ةقانلا يهو ياي مج تالسيلاو -“ةدراشلا (بيرغلا ) ل  
 حس 2

 لوقي ريغ ءارعشلا بكرلاب دارأ هلعا ( ىنعملا ) لمعلا نم ةقتشم اهنأل ةدئاز اهيف دايلاو لمعلا ىلع ةعوبطلا
 تعاش ةحيصف دئاصق كتدشنأ نيح ًاحابص فيرشلا كلج اورضح نيذلا ءارعشلا ةلجخ نرم ْبَجعتَأ
 همالك َحِويش فصي اهابإ كتدشنأ ةعاس اهب تعرسأ ٍتايجاتلا قولا ناك البلا عيمج يف اهتحاصنل تررشنناو

 قطتلا نع ءارعشلا رئاس زج دنع هتحاصفل

 لثم ةحاصفلا يف تنك ولو كحد يلق ”نامطي ال تاههه ( ىنمملا) ”7ئوجلا (بيرغلا) « » ٠٠۸

 هلوق يف هب ساون اوبأ هصخ اک رک لاب ةلورج صحو . لوح

 “وايزل الو بمك ينّرملا الو لور دم ال نأ اعرض امو

 ةيفاقلا دورش رمشلا نيتم مهئاحصفو مهيمدقتمو ءارعشلا لوغ رم سبع يني نم سوأ نبا وه لورجو
 هتمامدل هب بل ثيطملا هبقاو هلک اذ يف دج بيسنلاو رخفلاو ءاجملاو جدلا نم نونفلا عيمج يف فرصتم
 “۵ة واسم كردأ مَسْضَشُم رعاش وهو ميمدلا لجرلا لصألا يف ةئيلملا نأل

 ميج ةيرملا ةغللا بادآ خيرات (4) ۷٤ ساوبا وبأ () جڳ حرعلا © + حرسلا 6



 ۳۱ نومبرألاو ةسماخلا ةديصقلا

 4 نومبرألاو ةسماخلا ةديصقلا )
 رمل ةغيلللا ىلع هدوفو ركذ يو “يلع نب رفعج حدي لاقو

 املا 1 َ 5
 لحال <ترامزلاو انامز وجزأ نجاع لمّا امم لجأ له(١)

 3 00 ص 0

 ٌلصاو ةفلإو ىلو ام دس نم كئاع ةبابع دوقفم أو (؟)
 لڪاقلا تنينَبلا مأ اهنكل يماج لمشب اينالا َنَسْحَأ ام (۳)

 س 1

 ”لباه يئاتلاو يلاسيألا ما اسيب يئانتلاو يلايللا ترج )٤(
 لك ٍرْمَدل هد امنأكو ةراط يوي مب ااف (ه)

 edl 5 8 ر

 لاري كاذو يقرافي اذه يذل طيلللا مأ بابشلا ىلعأ (5)
 لئاسي وهو ءيثلاب ملاع 1 راجت ديزتسأ موو لڪ يف (۷)

 ٌلعارلا بابشلا ُيْضَع اكل ةديح بابقلاب لحرت سيلا ام (۸)
 30 ع هه ام خبل

 هربا نمت ام انا وأ ىنوقلا ةي ام الإ جلا ام(9)
 ”لتاقلا يعافألا مد كلت ٌحازمو قلوأ ةّقبالا سأك جازف )0٠١
 ( اعريع ) يذدلت ( سا س ب دک س قل (ج) ( قل ) ميلود ( ب ) ( مي س سب ) لجالح ( بلا )
 (م س سب ل ہک س یقل) تابقلا (د)

 يأ راكتالا ىنمم نّتضتب ٌماهفتسا « خلا وجرأ » هلوق لمل ( ىنمملا) ؟'”لحالخلا (بيرغلا) « ۱ »
 نامزلا لمج . يلاجر مف دَووُس همط يف سيل نامزلاو ًامدقتم يلامآ نم َرَخأتملا لمجي نأ ينامز نم وُجْرَأ له
 ءازهتسالا هجو ىلع اديس

 دوخأم وهو كلامو انيمي تفلت اذإ لجرلا ددلت نم « يود » هلوق ( ىنملا) «"5وهوةغوام“ واع »

 اهالكو اختم بييلا ىلإ وأ بايّشلا ىلإ يجو ف رس له يآ نينذأألا نود هاتحفص اهو قنملا يديد نم

 يف فورعم ريغ ةمصاخلا يهو ةّدالملا ىنمع دّدلتلاو ةف”رحلا تالكلا نم « يدآلت » هلوق نأ يدنع . ينقراغي

 ذيل هدجو اذإ هب ذذلت لاقي لب هيلع ذلت لاقي ال هنأ ظن هيفو ةمجمملا لاذلاب يذّدلت باوصلا له . ةغللا

 . تصدق يأ تقمع ىح ًالامز تقبع ينلا ةهدقلا رجلا نم ةفتعملا ( بيرغلا) 4٠١ وهومهوال»

 ع حجرملا 60(



wyنوميرألاو ةسءاخلا ةديصملا  

 نالا ينا يڪ يب يذلا اهبو جييتع رايدلا ىلع تر دقلو )١١(

 لئام اذهو بلم كداب يف  ثسراد اذه فتراللطلا ققاوتف 00

 باو لم اذ لام اتو كفاس ميج اذ لامَم احمق (1؟)

 وهو لاو ”رحصسلاو را بسن هيلاو قار رعلأب لب لباب و س < قيتعو "قاع يعف تمدقو تنسح اذإ رخلاو

 ريزعأا لي رنتلا ينو ةفركلا اهتم ةيحان يما وهو لوألا ن » را يف هبا نولي نوينادلكلا ناك يذلا ر دليلا

 ين رجلا ( ىنملا ) "”يعافّألاو .- ؟"ولوألاو - « تورامو توراه لباب نيكتملا ىلع لزأ امو »

 امو طقف لوقملاب بحذن ةفورمملا رثخلا َنأل ٌةفورعملا ًةّيلياملا رثا ال اهوح وأ باحألا قارف ”ره يع ةقيقملا

 بابحألا لتقت يهف قارفلا رخ
 0 5 3 م ر 07 2

 نيب ذخأي داو هنبع حتف يف يوه وجلا موو سرج نو ىلع وهو « جستم » هلوق ( ىتعلا) « » 3١

 كلام نب ةلظنح نب عوب ري يبل برملا مابا نم رجمتت موو “لف نطب يف قدي و حابّشلاو ىسوم يبارفح
 رب رج لاق ب بالك يب ىلع

 »قاع يجلا لرنم ذإ الواع الو جملَم ايل ىتنأ ال كرما

 ائسأ سالا نه نأ ريغ يلثم ابلعأ قارف ىلع ةني رح يهو جنم مضومب ةمقاولا رايدلا ىلع ”تررم دقل يمي

 رك دقو ابلعأ نع تلئسل ةفطان رايدلا تاكو ا يأ مهع لئستف ناسل هل سيل يذلا داجلا نم يهو مهنع

 هلوق يف احسن. ًاضيأ يرتحبلا
 جیا جرعم تاس اما  جعنع موسرلا كلت يف قبي مل م ا ا هلع ىف =

 دمتم مرال وه سردف ُهْنَمَع اور ( ن) سرلا علا سر ردو س ماا (بيرغلا) « ۱۳و ۱۲ »

 ريعز لاق ہرا بهذ ام موسرلا نم لقاملاو - #6 ةيطتلاو -

(DF nامو يبتسم اهله موسر اپ ْتَلَخَو اهلعأ اہنم لت  

 نم وهو ماما ًاضيأ لئاملاو . ضرألاب ءىطآ اذإ لَن نم ٌموسرلا لئالاو لالطالا تيلا اذه يف نيبتسماو

 بصتنأا لثالل يف ًاضيأ ريهز لاقو دادضألا

 20 کب ال اهنأ الإ لاذجلا ىلع الفا مشل داب را اهم لت
 يلازملا لم احس لاقي و ْمِلْقِي مو وما ماد يأ ٍدحاو ىتم اأو ( ن) ثرطملا تلو 2990# ةلاملاو

 عاقلاو ةنكمألا ءامسأ ىلع عالطالا دصارم (4) لج حرصلا (©) جج حرصلا (4) | مكب نآرلا حز
 نالا (4) ۴ حرقلا (م) مج جرملا (#) ۸٣4ه يرتسلا (5) وك ريس ()

 لج حرصلا )١١( باللا )٠١(
3 



 e  نوسبرألاو ةساخلا ةديصقلا

 هرفاشت نبأ الإ برتلاو ىلا كيف خلل تبعا راك اي ٠0
 هلئاج كني ٌمْذَر هيف َنَطلل  ولؤلب خابترلا كختاوج تحس ()

 ر

 رفات لوطا ناب لْمألاو “تارا كارألاو كدهكم الع (۱۷)
 لفاحتو ثهاشم زايدلا إو ةتيأو اتق يداولا كلذ ْذِإ )١0(

 25-5 معمر س تاسع 5 م
 ماه عمدو ةدادر سفن ان ٍقوفشم كيف بوج تدعو فلعل

 لئاقتو سناوأو سناوكو سراوقو :”نناوقو ”ساوعو (19)
 عا يك تر شا عز (س اد رك س مز لطام ( فلا رز

 امهياك نيَللَطلا ف مالكا 'اصاح ( ىعملا]) « “ و زجمم رادب اوثلت ال » لاقي ماقأ هب ّثلاو ناككاب ثاو

 هلوق ىتعمو هيلع ديدشلا رطما عوقو ببسل رخآلاو هيف عيجتلا ملا ناليسو لاتقلا ببسا اعحأ هراثآ تم

 تابتلا الع تبن تسرد اذإ ر ادا لاس نال . تابنلا سابل سالو سراد « بص يدرب يف سراد »

 ”ةقانو ةيبظ » لاقي ستحول لاو سنألا نم لفطلا تاذ يهو لفلم عج لفاطلا (بيرغلا) « 4 <

 هنو جالا يع هب رق يهو اهاتط اهعم يأ « ”لفطم

 ° لئْطُم ةرْجَو صحو نء ةرظانب يقو ليسأ نع يربو دمت
 كيف يناوللا يناوغلا نإ راد اي لوقي شحولا رعب يناتلا ىعملاب ارلاو يناوغا لوألا ىعملاب دارلا ( ىنعلا )

 / كلذك نمل يناوغلاو لافطأ تاوذ شحولا رق نأ الإ شحولا رف يطق نماشا

 يذلا ىلا وهو لطلا ةرطقل لولا رامتسا ( ىنمملا )“ ؟”خوكرلاو حضن (بيرغلا) « ذه »

 نيا بسيط اهنم ځوضتي يتلا ل رطلا يل ابناوج ىلع ځای را تشر وقي ليللا ر رخآ ي طقسي

 اهتيج تح حايرلا نأ ينمي هب ينأت يذلا "رطلا ممد و اهنسا جرا يب دارلا ( ىنملا) « ٠٩
 هكست عمدو ب ہر رک س اهل كسورد ىلع نا ٍترمطأ اهنأكك يف

 مرک أو هنم عا هنأ الإ ءافرطلا هيس دد جش *إألاو © 0كلارألا ( بیرغلا) « ۱۹و اهو ۷ »

 ةريثكلا ةضورلا يهو ةليخ عج ”لئاخلاو ا © ایا صل حادفألا هب ىو ادو دوجأو

 يسوق عمج سناوقلاو - سابملاك دسألا ًاضيأ سباملاو حلك اذإ (ض) هجو سبع نم سياوعلاو -- رجشلا
 ثيدحلاوأ سفنلا ةبيطلا ةيراجلا يهو ّةَسْنآ ممج نناوألاو -- سارلا ىلعأ ًاضيأوهو ديدحلا ةضيب ىلعأ وهو

 ٌنامزلا رکا يتيبح راد ای لوقي ةقياسلا تايبألا يف رم اک هتبیبح رادل باطلا ( ىنعلا ) “"” لئاقعلاو 32

 جج حرصلا (ه) 3 حرملا (4) جل حربلا ١ (e) ۷ تاقئملل )0 ج ةياينلا ا

 ج حرصلا (0) لج حرملا (0)



Eنوسبرألاو ةساخلا ةديصقلا . 

 ةرهاص مرفمبو هاجيه نا ابف أل بحت تدين صاريلا ْذِإَو (؟0)

 ”لماج ٌردهتو داعش نرو براش ٌحدميو راسا حِضَنَو (5١

 ةلئالق سلب لاي تسب الو 'تدفأ ال تالتيلل ادني ©
 ةلئاتلاو *كحاض اهيف ُلْدَسلاو رج ةلود لثم ىف اضيع ذإ (۲۳)

 ضأي راک ر ایذلا راثآو نابلاك لتّألاو توبي وأ بيق يف يرل ةدّحْنّلا رئارسلاك ٌكلارألا ناك نيح ”يضالا

 ىلع 'لمتشت دهاشم ٌرايدلا تناكو حامترا ”لعأ م نيذلا اهلهأب مع يدار 205 ناک ی راها ةريثكلا

 ءابظلاك ناوک مارك اوج ىلعو مهنتي نيسباللا دوسألاك لاطبأ

 وهو رس و ر اي عج ُراَْيألاو _ جو -0"2نفصو  ؟ةمأللا ( بیرفلا) « او ۲۰ »
 ليف مث لصألا وه اذه اهءاضعأ اومستقاو اهوررتجا يأ ةقانلا ٌموقلا نسي و رولا يل هرج هنأل رزاجلا

 ٠ حدصو ريل هنمو كلذ تیس اوناك إنو ورزاج مهنأل نو رساي روزا ىلع ني رماقتملاو حادقلاب نيب راضلل

 ملف رمقلا لِظ وهو رسا نم رماسلا قاقتشاو اليل ثّدحتي يذلا وهو راس عج راشلاو = رو -

 هک ا ال د مشوق مجري اذه ىلإ و هنم نمسا مل قتشا رمقلا لغ يف نوثدحتي مهنأ راما لاوحأ ب بلاغ ناك

 ”لماجلاو - ؟ةماظلا يف نوري مهعاتتجا ؛لصألاو ةملظلا مدنع كرمّسلا يعمصألا لاقو « ََمَسلاَو رمقلا

 ةرماع يداولا كلذ ”تاحاس تناك نيحو ( ىعملا ) رقبلا ةعامجل رقابلاك عمج ےسا وهو اهتياعُرر عم لبالا عاج

 دوصقملا . اذكو اذك وه نم مهنمو هعارد < اذ ری راف وه نم مهن ةرداطا ماج و و ةلحاصلا مهليخ عم اهلهأب

 اهناكش فانصأ عيمجتب ةرومعم رايدلا نوک فصو
 ةغبانلا لوق هنمو اند (س) ”لَمرملا ادفأ ( بيرغلا) « ؟سو ۲۲ »

 “ری اکو انباكرب لوا باكر نأ َدْيَع "لحمل ادم

 ملا رصف لاق مقلب تضم يتلا لاصولا يل !ایلل معدي و تند يتلا قارفلا يلايل ىلع وعدي حضاو ( ىعملا )

 ریسک لاق يزاغلاو ثيدحلا يف ریثک رک ذ هلو ةنشجلاو رار ني ةنيدملا برق عضوم

 لاا نم مقلب ىرت له يقم صب تنأف لات مق

 “لارا ر ودص هب تكا ثيح ورع مأ ىوتنم هللا قسف

 ءاصربلا نب بيبش لوق هنمو ےھت ينب نم ةلظنح رايد يف داو هب دارملاق ةرفصم « ميضلا » هلوق ناكنإو
 000 جول ملا ءارص نيب یون مهني قرف يلا نا رت

 هج حرسلا )١(  حرسلا (4) دع حرعلا () دك حرسلا (۲) ج حرعلا (9)
 چپ نادلبلا مجعم (۹) چچ نادلبلا مجمم (۸) ٤١ ةفبالا (۷) هوم يريرحلا (5)



 reo نوعيرألاو ةسماخلا ةديصقلا

 لماع ةبيتكلاو برَح تانسو ُهدَح ةّيلاو فيس هوُعْدَت (98)

 لداع داق ايندلا يف ناك ام هلذع ةّيقب الو ىذلا اذه (؟5)

 ”لتاقلا ليتقلا ىْخأ هّقفر وأ هتانع بواقلا هللا برشا ول ٣۷(

 رثا هد تالوّتلا شف ام هلم موق عاطم “لك نأ ولو 59

 لها ةطيسبلا ىلع سيلف ريَ هب يلع ًارفمج لَ ناك نإ (؟8)
 صاف ةماقما يف “مک اَدَبأ رسي ةبيركلا يف نمط امو (؟9)

 لطاع حمو هنم برك مدي هَر ىلع ءاش ام اذإ “لب (0)
 ”لماوه يهو داوثألا تيتا تابه َلَقتْماو 05-2 ىطغأ )١((

(TY)لواد ج روحبلا هامْنأو “ل٣ا 2 ثروتك وهو هيدل ماشا ئاق  

 ”لضاوفو ىم اهف هل تسسو ام قافآلا بهاذم عاسنا الو (؟)

 هلباولا ريبتملا اذه ىَرَأ اع قف ملو هنم ّقْدَولا اذه جَ نإ (8)

 0 مَدْضْيَو لامآ لقتو بلاط دقق اط يغقتيسف (؟6)

 ليا نحل ام ةبباحس يمه س حاملا ای “ےس ۳١)

 *إفاوَق مويغلاو امس تكأو كصاور حابرلاو الوب تيه (۴۷)

 (ط س دك س ی ) تاسلا ( فلا )

wO. 0 
  » er N RAV Ng OEDروهتكلاو - 2ةماقملا (بيرغلا)

 ااو  لآلاو

«reget»طسو يف َراَيغلا هيلي ء يشل لصألا يف عوصوم دولا ليقو رطل فْدَولا ( بي رغلا)  
 يملا او س زوجت رطل < لمتسا كش رطلا

CVADلا لاح نم يقظ يأ » ينايخم نالف يف ”تاطخأ » لاقي نقلا يخل (بيرغلا )  

 ةرطام اهبسحت يتلا ةباحّسلا ًاضيأ يهو راتظلاك نظلا وهو لوطا مضوم ٌةليخلا ليقو ّنظ اذا ةليختو ٌةالْيَخ

O)ہہ حرعلا (*) 54 حرسلا  (e)خج حرمفلا )3١( دراولا برقأ )١( تچ حرصلا (*) جب حرسلا  



 نوسيرألاو ةسماخلا ةديصقلا ۳

 هلئاتلا ىتفو اهب باقترلا یتف يتلا ىلإ حومطلا نْيدلا هب وئ (؟8)
 م مرام + ع .

 ةلصافمو لط هتم تليازف ةرظن لوا هادعألا ىلإ تّرظن (؟9)
 - - م# ا 6 ر هک

 هلفاوت يهو ساتلا يف تسمّسقتق اَهلْثِم ىّرغأب ايدلا ىلإ تنمو )٤٠(
 ةلئاق ناسل يلوي ام ركش نم الح الو هاد نم ضر لخت مل )١(

 ها NOE ا يک و سا عل 8
(EY)لتا داليا فانك اأو لإ ةوطخ مدقق مف لوخملا * يلحَو  

 لِئاذو يطآا ناريكصو الإ  ةظنل مدر مف ةافْملا َىأَرو (59)
 «تلآر 1 8

 لعاشم حابّصلا َفْلَخ اهل يک ڏن ههئازع بوطللا فح هل يتأت (£6)

 لئابح سوفتلا ىلع َناڪو ةبهايق ترويملا ىلع نهاكف (54)

 هلقاعَم مو يجبنلا هل هاما رمق هلا ولو هودع ثتاكرذلا (53)

 (قأ ) ماللافلا ( بلا )

 فصي (ىنمملا ) «“ اع فلت ل تيل خا نا » ةصنح يبأ ب ناور ل 5 و ٠ ميلا مصب ایل اک

 مات ىبأ لوق وحت نوثالثلاو سداسلا تيبلاو ءاخسلا يف حودمملا تاداع
 ©”قاربت ل نا ارا اهنورعم ىلا وعدت الق بئاحسلا اذكو

 « يتلا » هلوقب دارملا ( ىنمملا ) 4” ؛لفاوُتلاو “  حومطلا ( بيرغلا) « و مور عود
 ملثلاو و برحلا يف لامعألا

CEs ET»ةليذو ممج لئاذولاو  هناداي ذأ رکا وو روك مج راوک لاو ناريكلا (بيرغلا )  

 « لئاذترلاب * وت ل لئاذولاك ةوجو مله لاقي معأ وأ ةولجلا رقّضفلا نم ةمطقلا ًاضيأ يهو ليذه ةغلب رل يهو

 رخصألا شقرلا لوق هنمو

 ىا ةليذولاك اليسأ اًدَخو اصاعم اهنم لالا تاذب كمر

 ىلا رظني الو ةَيِصْخُس ًاضاير اهناوج ريصتو الإ اد مدي الف طلا اهباصأ يتلا ةالبلا لخدي ( ىنملا)
 ميمج يف ءاج اك 6لئاذولا » انتبثأ اذا اذه . هدو اهيف سكمتي ايارت مہک ارم لاحر لمجي ول هقورعم بالأم

 فر ظفالا اذه نأ يدنعو سلا

 وق فصي ( ىنعملا ) *لقاعملاو - "لئابلاو  ؟”بهايفلا (بيرغلا) « وو 4غ »
 ٠٠٠١ تايلضفلا (ء) ج حرصلا (4) ج حرصلا (+) ٠٠١ ماع بأ (؟) دراولا برقأ (1)
 مج حرملا (ه) اہک حرصلا (۷) ل جحرصلا ()



 ry نوميرألاو ةسماخلا ةديصقلا

 (فلار

 لواجأو امل *نييهاوش تقيس  اهَتْيَر َدَهْدَه يلا بقع اذاو )٤۷(
 ”لقاص موي هاجْيملا نرم اهلف  هقورد هيلع ْتَنِدَس اذإ كيم (58)
 ساغ روم احل هامتلا نيف اهتاوطأ ىلع ترج هامدلا اذإو (59)

 لباخلا مرسلا رج ١ ةعاطاو ةبابم هنم سنإلا بولاق تلم (ه١)

 لسابلا برملا قرط ادقف ْبَهْذاف  هريثز دامبلا ىلع تسمس اذاف )0١(
 ]وام هيف باغلا ُدوُسأ تدل قطان ىح ريغ هيعّدي ول (00)

UEP 

 لاو بيم نع ضو ولفت زو نق اتار هل ىشت (ه0)

 هربدتف « مالظلا فلخ » ( قا ) ةخسن يفو هتادعأ ةهج نم ةمبملا رومألا عفادت ينلا هُئاَرع

 اط ُدُهْدْطاَو . ةتوص دادرو ترص يأر رقرق ”رئاطلا دهدهو مانيلر هتک “رح ها ّيبصلا دهده « » ٤۷

 رتوص نم هلقع بهذو هباع ع ةو اقص منَ ( س ) اجرا قصو - قرع ام وهو ف ورعم
 اوقالبث یتح » یلامت هلوفو تام اذا ًاصيأ وهو « “تص ىسوم < رخو » ىلاعت هللا لاق ةديدشلا ةّدهاك هعسسي

e ر تصب هيف يذل 1 ورس 
 نيهاش عمج نيهاوشا شاو e مهتباصأ اذا ةقعاضاا مهتفعص نم نوتوي يأ 21

 و9 هي ديصَت انيهاش كنید ترص » هلوفك هب تمكن برعلا نكلو يف رعب سيو رّصلا سنج نم اط وهو

 باقثلا ة ةم واق نع زجست ياا لداجالاو نيهاوشلاب هءادعأو باقملاب حودملا ه هش ( ىنعملا ) 22”لداجالاو س

«EAs EAD»نجت ال هعورد نأ مالكتا لصاح ( ىنملا ) خس ولا هکر ديدحلا ءىِدَص «( بيرغلا )  

 هئادعأ ءامد نم دب

 « قطان يح ريغ» هلوقب دارملا لمل (ىنمملا) “ميرا س ؟*0لياحلا (بيرغلا) « ه۲ و۱ و » ٥۰

 صاحت د وسا تدغل ریئزلا كلذ ىعّما را داسآلا نم ةدسأ نأ ول ينمي عابتبلا نم ٌفورعلا د ألا

 دارملا نوكي نأ نكيد هل ريزا زا نازي نأ اهنم ادا ٌدوسألا م عدم ال يأ حودمملا قح ريئرا كلذ ّنأل اديدش

 ”لاطب آلا دوسألاب
 - 2 ت ا . *

 لمجو َنامجّشلا اهتاسرف ىسنت سيف هليبق لعج هتّيسورفو هتعاجشل حودملا نأ دارملا (ىنعملا) « ه۳ »

 كيث حرعلا (۹) چ حرسلا )١( چ حرملا () +٠١ ليلا ءافش (؟) چ نآرفلا O He ںآرھلا )١(



Aن ومب رألا و ةسماخلا ةديصقلا  

 لتاخم < هلام مْرَع تاهجو لياقم مل ام مم تامَجَح )٤(
 لزب دو نيل نإ انك ةفالللا ءابغأب ضم (هه)

 كفاغ كماَح نم كنأك ىح | امَسْمَم ةئنألا كل نوكت دقلو (ه5)

 لتاخ رادب نم كنأكح ىح ًارهاجت تويلا چ ىلع وُدْنَت (ه۷)

 لهاكلا تنأو اداه نيدلاو اهتابَرأ * مشاه ةفالملا كلت (۸

 هك
 تي ناتليبقلا ناتاه يأ يح ىلع يأ اہل و ةلاظ ريغ اذسه اهلعف يف اهاتلكساو بلیک نع ع ضرع ًالئاو

 وح اذه امهمايْسن و حودمملا ةعاجش انأر نيح اهدارقأ أ ةعاجش

 هنع هللا يضر "يلع هلممتساو هنم لفغ ىلع ةتفب هيلا ىعتتا ًاموجُش (ن) هيلع مجه ( بيرل (J « هع »

 يأ یم هلتاخو (شض) تو - ©۳ نیقيلا حور اوراق رومألا يت يقئاقح ىلع ملعلا مهب مجح » لاقف لمل

 ختي بّتذلا ن ل مد 2و نم لتخا» "رتا هنمو « ةراثح ةلاثخ ةرادغ ةر رغ ايندلا » لاقي هع لح

 رز

 اهف هَعِداخُي نأ ثحأ ردقب ال ع ”تاهج هلو اهيف هت واق نأ دحأ ردقب ال م زع تايجه هل ( ىنمملا ) ديصلل

 مهكر ديف مهنم ةلذغ ىلع ةنشب هئادعأ ىلإ هوحولا ةقلتخلا هّئازعب يحتني يأ

 تلّْثْلاو لزابلا نسلا يف زواج يذلا وهو ءاشلاو لبالا نم سل داوعلا ( بيرغلا) « هو هود

 يقو حام را هدم لمجو ةميظعلا لاقنألا ” استي يذلا لبالا ن ٠ نيل ههيش خضاو ( ىنملا) ل طزايلاو

 كاين ا هدف لبالا نم نسما ريكلآ ترص نإ يأ 7 ارو هدف دوما ر “رج نإ » لحما

 ٌرادبلاو اًدِج بعص هرادي ْنَم َلَتَخ نال هرادي نم هب دارملا لعل « رادب نم » هلوق ( ىمللا) « ه۷ »

 ةعراسملا ىنعمي ةردابملا ًاضيأ

 ةيانكلا يفو ثمل يلي ام رهّظلا ىلعأ ْمَدَقُم وأ كرالا ”لهاكتاو  ؟*”يداملا (بيرغلا) ه«هه»

 مشاه ونب مشاهب دارملا ( ىنمملا ) تکا وہ لهاكتا

 دك حرصلا (ه)  ناللا (4) 4 حرملا (+) اللا Co دراوملا فرقأ 0{



 A> نومي رألاو ةسماخلا ةديصفلا

 ”لئاه عماستلل كمويكص موب ىلا لع كنم سمآلاب اهءاج لح (69)
 اد

 لباخ ةلبتو هبواوت فجر متم ةد :كينثت ال ةلارسو (0)

 لال ل يو يعد كلامو بلاص رطقو ةي نتنقتلا دقو (0)
 ”لحاوَس نه ام راح ْتَسْطو ةبناذَم نحل ام ةباعش ترجو 0
 ”لجاسُم تنك تيح كل هتاكف ولنب مآل كبو يفك ۳

 ١ E عع

 ”لماه هنم كدي دوجو انک ٠ هقوف كعزد رق نأك راس (84)
 ٠ ٤ ت 5

 لزانتَم هيف هللا سیل سيج هقامأو انلطُم كفيس ءاروَو (4)
 لس ساد تنزامتك (ج) (هن) سيق (ام) (  سپ س دك ) هيدان ( بلآ )

 وهو جعدأ عج جطشلاو - 290 خئاّصلاو س © جرا (بيرغلا) وو۰ و »

 عج بناذّلاو Fi یالاو س اهتعس عم نيل داوس ةَدش يهو ةجيذلا نم « ٌجعدأ “ليل » لاقي دوسلا

 لح لوق ( ىنا ) « باقا تلاس » لاقي ًامساو نكي مل اذإ ضيضحلا يف ءال ”ليسُم وهو ملا ركب بدم

 مهغلب لهو مهنع اديس دک نأ عم قيضالل كمر مهتواسم ع عر مق بخ سمألاب مشاه يب غلب

 قارطلاو ةرطام ُباحسلا تناكدقو ءاكبلاب نيتاوصأ نمفري هب داون ا دش كامزعنع كفرصب ال ليل كريس

 نم كلذو لحاوس اه ىرتال ةرخاز ٌراحبلاو يناذم اه ىَرت ال ةي راج ةبامشلاو ًالظم غم يلو ةمخاو روغ

 سقما لجرلاو ناطيشلاو نجلا ةسفللا يف لباللاو ىنعملا حضاو ريغ « ”لياخ “لبخ » هلوق نأ ملعإ ءاملا ةرثك
 لجرألاو يديألا مطقو جالا لقعلاو ءاضعألا اسف ”لْبَطو

 يهو رم عج فعلا  “تقلاو  /رجالاو بولا ( بيرفلا ) ود
 هرطع اعلا كعبتي و يضَت ( ىنملا ) ةرادتسا يف لاطتسا ام لمكرلا نمو اهلغسأ عدلا نمو هن علا نم

 كيدي دوج زانو كعد خرب ال هنأككمم ريس و تبهذ ثيح ءاطعلا يف كر خاو كىرا هن اكف ديدشلا

 كلذك ترهظ تمتجاو تسضنا اذإ اهمطق َّنأل عردلل أن اسال باحسلا لمج

CE SPN DENN «e»( ىنعملا ) ""*تلصأ ( بي  

 نیم ةكئاللل نم يفالآ لث کبر مک دبي نا م ىلامت هلوق ىلإ حيملت هيف

 ج جرصلا (م) كيك حرصلا (4) ي حرصلا (۴) اچ حرصلا (0) چ حرسلا (5)
 کج نآرنلا () ٹک حرصلا (۷) دي حرسلا )



 نوسرألاو ةسماخلا ةديسفلا ع.

 ”لساومو يلاتُم نابقغألاو لاو هيف رب نمم 050
 ”لئاصأ هنم تاركبلا اأو راجا هنم ثابّسَملا اهنأكحت 00

 ”لخاد هام يف وه امنأكحو څيراخ هام نم وه اتاڪو (4)

 لا هنم قافآلا اًعأاكف هَقْوَق يلاوملا ناصر فلت (هو)
 هلباوذ هيف َناَنَع نرم لاو راوص هيف ءاضْيتلا ٌةَريطياو )۷١(

 ”لطاسق هيف ضرألا “لك ضرألاو 2 ةرسراوف هيف دلسألا “لك دْسَألاو )۷١(

 كللع ليقو لمرلا هيف رثكي ةيدابلاب عضوم لاعو س “نربي و “رشا ( بيرغلا) « دك »
 66 زب لصتم وه جاع لمر نأ ىلا مهضمب بهذو ةكم قي رط ىلع ةيبلعثلاب ةلصتم تاير رليف نيب لامر

 اهابشخأ لوزت ىتح هكم لوزت ال » ثيدحلا ينو رحألاو سيبق وأ اهو ةكم المج ةينثتلا ةروصب ناشخالاو

 ديبل لاق لجأ لبج ةنق مسا ليباوُمو س “> لاتمو « کب نافيطُم امهنأل
 ناوم هيف حال ذإ جا ىرُذ اهتأك وأ تدب ْذِإ لس ناکراک

 نيبشخالا لاب ةمفرلا يفو نيربي و جاع لامر ٌلثم ةرثكلا يف هجوم ٌناَحْر رع شيلا كلذ ناك ( ىنملا )
 ةديصقاا ىف نيعسنلاو عباسلا تيبلا يف لا بجلاب شيلا عطق هيبشت ىلع ٌدهاوش ينأيسو لساومو علاتمو

 نيب رألاو ةساسلا

Ag»لامر ابنأ يصنف اهرسكيو اهقدي ىأ لابج ہتوقل شیما كلذ مب ( ىنملا )  

 ا ا ل ةيوتسم الامر هناتک ع دنع لابجلا یر وا _حوطسلا ةيوتسم

 جراخ شيلا كلذ نأكو ءاسم ٌريصيف ءادعألا نيا يف حابّصلا لطيف ةديدش ثداوحب ر تلا كلذ يتب أ

 اک ل یللاب نينكلا رکسملا بسب ام اريثكو . هحامر لوطل هجو نم ءامس يف “لخاد هن اکو هجو نم ءامس نم

 رعاشلا لوق ىف
 90 رداوبلا ياس هيلاوق رک ئغولا ستتم ليلا لشك_ معمو

 يأ هارضخ ةبيتك لاقي كلذلو وألا دي هدارس داكيف راك لوقي « ليلا لثك » هلوقو حراشلا ل اق

 ءارضخلا اه ل اقي ٌراصنألاو نورجاهملاو اهيف وه يتلا ملص هللا لوسر ةييتك" تناكو هادوس

 فويس نأ رعاشلا دارم لمل ( ىنمملا) 2”ئاخلاو 0©© ناصرُخلا (بيرغلا) « ۷١ و ٠-۷ و » ٩

 دج حرصلا (0) چپ ةيابنلا (4) کچ نادلبلا مجسم (٭) كيك حرصلا (؟) چ حرسلا 0١
 دج حرسلا (5) ٣ حرملا (۸) ٣٤۹ دریا (۷) چچ نادلبلا مجسم ()
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 للاي هم ةقافألا رينو ةا موجتلا لش هل ينطن (/0) 7 ا عم چ 1 سو سرس 2
 ضياع یھ س مك أ 1 هسا رە

 لصانَم ةقوربلاو هيترجَح يف “قامت ةوعّراف لذي نڙلاڪ )۷٣(

 باو اذضطو لَم هنيمجي اذ نكل بئام رطقحم دَ (۷8)
 لئاف بخشيو هنم ان ید ملص رج 'لك ياذلا هيف (/ه)

 اهنا دصارملا يفو ةفوكلآ برقي ةنيدم رسكلاب ٌةريملاو َناَسَع طح نم هحامرو ءاضيبلا ةريخلا نم شيلا كلذ
 د ءاضيبلا ةريحلاب هوس و ةّلهاجلا يف برملا ك دام ت كسم تاكو لا ىلع ةفركلا نم لابمأ ةثث ىلع

 طر ةنئج ونب مهنم هيلا اوبر ألا نم موق هيلع زن نهلاب ةبرأم دس ءام ناتو هارت قبس دق ماو

 ةميظعلا كلاما نم ناّسغو ةريملاو ثوغلا نب دزألا نب نزام وهو ةليبق مسا اضيأ وعو ئل ولما

 اوسو اهم قلعنتف موجنلا رون ىلع باغي يأ نامل ( ىنملا ) = لطايقلا ( بيرغلا ) « » ۷١
 ضيبلا ءامسلا قاف ريفي ديدشلا هرابُع

av»للا يفو ةيحاتلا اهيضو ءاحلا حتتب ٌةَرْجَحلاو س ؟*0ةغاَقلاو س د (بيرغلا)  
 هنمو هبناج شيملا ةرححو « ريح يار 0 < و اطسو یارب

 م رفاوحلا اديس هنم مالا یرت هتارجح يف قلبلا لضت شي
 و اوت اذا مهنجتو مُهَتَرْحَح اضف اوعيتجا اذا

 هترسیمو هتنميم يف يأ هيبتاج يف هناسرف ”تاوصأو ءاملا ريتكلا باحّسلاك ةتفاثك يف شيلا كلذو ) ىنعلا )

 ٍقوربلاك مهفويسو دوع اك
 كلذ ىلا سايقلاب مدارفأ عيمج عقلا كك لزانلا رطل راطقك هيف يرجي يذلا ملو ( ىنملا) «اب؛»

 لولا ناليس ن رکا مدلا ناليس نا ىنملاو ديدشلا رطملا ىلا سايقلاب فيعضلا رطلاك ملا
 يال وهو حتتلاب . مدالص عجلاو ر رفاحلا ديدشلا يوقلا ٌمِدالّصلاَو اچ رک هيا (بيرغلا) «۷ە»

 سادار لاق لیلا دنع

 لاب نام دعب ورع نب ورم ملص ةرارطاک تیم تمت
 جرخي ”ةعرع اسلا » يعمصألا ن نمو هنآ عو ناو نر د بک ل کز ولا نم قرع اسنلاو -

 نيتمحلب اهاذخ قلغنا ةيادلا تته اذاك رفاحلا غلب ىح بوقرعلاب “رع مث يذلا نطبتسيف كرولا نم

 e 2 اتلانو ناتلب لا تجامو ناذخفلا تب رطضا قبادلا تَه اذاو نابتساو امهني الا ىرّجو نيتميلفع

 ي حرصلا (ه) تچ حرصلا (4) چچ حرعلا 3 ڳچ نادلبلا مجس 92 چچ نادلبلا ميسم 0
 حاسصلا )٠١( :؛١٠و شئاقتلا (5) نالا (م) ۲٤۹ دربلل (۷) مك دئارفلا (5)

GEV 



“Eنوميرألاو ةسماخلا ةديصقلا  

 «فلا) ا

 لطإيأ نم ام تابرقم وأ مداوق نم ام تارئط "ترم (0)
 لڪازت نمل ترق ااو  ةقفارتا نم تست اھاکف (۷۷)
 اوس ةاكلا ىلا يعف ءارْنَش ةراغ الإ فري ال هّللأ (0)

 ؟(لكر (فلا)

 ناقثرع سرفلا نم ناتلئافلاو . كرولا برخ ىلع يذلا محلا ليقو ذخفلا يف قار ”لئافلاو ا خشو س

 سيقلا ٌورعا لاق لئافلا يف ةغأ لافلاو لْجّسلا يداخ نانطبتسم

 وج ةرازججا لت رک لع لاب يلا ليلنا دهشأ 5
 38 لاغلا ىلع 2 تافرشُم تابحح هل اا جنش یوا ل اع ىلغشلا ےلس

 هيف ( ىنعلا ) لج لا يف ٌردحني كرولا دب“ يف نكي يذلا يف وهو بلتق « لئاقلا ىلع » دارأ

 اهؤامد ليست يأ ىتدتف ةروكآملا اهقورع تاحارّلا َبيِصُت ىتح ةكرمملا يف دقت دايج ليَ

 « حلا يتارئاط نم » هلق ( ىنمملا ) 0*2 *لطايألاو # <43 تاب رقلاو 270#” داوقلا )ب رغلا) «۷»
 اهئأك ةرصافلا ةقد ين ةفلابم « تابقُم وأ » هلوقو ةحنجأ اه سيل نكتو رويطلاك ي رجلا ةعرس يف يه يأ

 برحلا ليطاسأ فصو اهم ذارملا نوكي نأو اهعضوه ريغ يف تايبألا هذه نركب نأ نكي و . اه اطا ال ”ليخ
 ریدتف « خلا ةتآبرقم وأ » لوقي هنأل لينا فصو ال ىلوألا ةديصقلا يف اک

 ىلإ ىلإ بلو مصوجو اس هلا ثنو تلا نم عادلا لوم ال (بيرغلا) « تب »

 :رتتع لاق نالك ر اھو ضكرل اهلك رح اذإ ةيادلا ن٥ كلج تجرب يِصُت ”ثيحوهو لک رم هج لك ا رملاو "7 قفارملا

 و مزح ليبن هلكارم دا وشلا لع ىلع جرس يتټشحو
 كَتلُكَرأِل » هنمو . دمبل كيج ر سرفلا كرش ومو لا + لكأرلا 'مظح فوجلا ”عساو ها يأ

 روکا ملا ع لاقي هاوتسا ريغ ىلع للا ابنا ل اسألا يف ملا ( ىنملا) « دلك أ اهدمب لك أت ال لكم

 تيبلا يف قفارملا مب دارماو ىّدعتي الو ىّدمتي انآ هتمثعو ديلاب ا وه ليقو ءاوتسا ريغ ىلع ربجلا اذإ

 ودملا يف ليلا سنت توص لكآرملا رفزب ارلاو ليلا يف خدم وهو نوطبلا نع اهُدُعاَبَت
 اهوقترفو اهون يأ اهولمشأ ةراغلا ٌموقلا ىعشأو ةقرفتلا ةيشافلا يه داوعشلا ٌةراغلا ( بيرغلا ) « ۸ »

 تاّيقرلا سيق نب لاق 'ترشنتا يأ امش ( س) يه تمت
 ياش ةراغ ماشلا لمْشَت اتو شارفلا ىلع يمون فيك

Oء۹ سيقلا قرما 6.6 ا ا * حربفلا  ce)ت حرصلا (ه) دك حرسلا (4) لج حرسملا  
 نالا (ه) ۲١١ع تاقلملا (۷) و لا 7)٩)
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 2 نايا 1 5 0

 لئاصتو لاج نهناكق اهتامأو اهءارو تاقحاللا (۷4)
 (فلار

 لهاون يهو ديبلا يف اطقلا دزو ىلا ضْوح يف َنْعَرْكَي ةروقم (۸۰)
Eula2م  a n 

 ئالا ٌمالظلاو حلا قلق لاو ُرْوَتلاو اهتاوملا يف دجتلاف )8١(

 لفات اذهو اَنَس لحار اذ اهجوُرُش نيب دجلا قلي ُدْجَلاو (0
 ( ساس يكس قل) ىحضلا (م س عي س نسي ) ( فلا)

 لامتو ربونج حاير نيناكف ودعلا بئاتك نم اهتامأ امو اهءارو ام ْقَحْلَت يتلا ( ىنملا) « او د

 قياسلا هلوق يف ىنمملا اذه ىلع دازو مضوم لك ىلإ لمعت
 9”'ليصأو رفتم حلب أَ مل ثيح كليخ ٌدايج نغلبتلو

 مزاخ يبأ نب رشب لاقدض ۾ مرسلا ًاضيأ را دوقإلاو توري ًاراروفإ رفا و (بيرغلا) « ه١ »

 "رار وقآ اهفصْلقم بق كبت ويف لئاصألاب ر

 ”لصألاو ءاتإپ الو همك برشی نأ ريغ نم هعضوم نم هيفبر ةلوانتو هوحن ةقتع دم ءانإلا وأ ءاملا يف عركو

 و یر نم فيرا را اد رتب نم لو ف يراك لاخدإب لإ برشي ٌداكي ال هنأل ةبادلا ىف

 ريقتلا لو هثقيقحو شطملاو يلا ىلع هعوقول دادضألا نرم وهو هلا نم ”لحاوتلاو -- قالا تم
 رج لقول عرس يف الب جت بال ( سلا ) خال دقو عب دق هب؛اتك ا

 ديال ليم ةالف اطق نبنأكو عضاوخ يلا كتكذ دقو .

 سرلا فصو يف دززلا لاقو هم هخارف ىلإ روابي يأ « ةالف اطق » حراشلا 1لا

 2 داجألا اتتا قاطق ير رم ددو نانملا لف نم دو ْنِإَو

 ليلا نأ مالكلا اذه ىن ( ىنا )لاو © راو  رخگلا (بيرغلا) « ۸ا »

 ةناوس روم “لکي ومت اهنأ ينمي اہلک ات اہن اک ليخلا كلت تاهل يف بينت اهلك .مالّفلاو ءوضلاو يداولاو

 نم ذوخأم ىنمملا اهو . اليل وأ راهن تقولا كلذ ناك اوس تقو لك يف يو داق وأ ليج هيف ناك
 (40بوبعيلا حرش

 اصلا ثيدحيفو ليختاوّدَع ىلإ « اهجورف نيب » هلوقب راشأ (يىنملل) ورفلا ( بيرغلا ) همج»

 لاني هب ر ليبس يف دهاجو لينا بكر اذإ ناسنالا ن نأ ی يم ابدع بح عما يأ « كورن هلي عشق د

 هاد طبع تم هت ري ال يناثلا عارصملاو فرش دعب ًافرش روحي ل لحم دعب اد

Oلج حرصلا ٠۷١ )١( تايضفلا (4) ٣٠۲+ ضئاقلا (+) 3195 تايلضفلا قفز چ حرفلا  

 جج علا (4) ج حرصلا () ا حرصلا (۷) ال حرملا (د)
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 ٌلفاسأ يهو - :رييلاعأ ْتَدَتَق ةحانإ ایا ىلع تنتأ ىع 00

 لاس أ هين هيلو هتكحرت كاذ مب واو بش اي ۸9
(Ae)لوادجو هتحت رنا ترجف لُّطلا َتَجَفو الخت تاجا  

 لذاحلا عير روا بيس هيرو هسانك نیب تفطوو (85)

 لاب ينامألا ”ليلضتو قح هتااصرَع يف ثوللاو هترداغ (۸۷)

 لڪاوتو جاو هيف نرو ةبيئارتو “صئارف هيع وک (4)
 (حم حمو كاذ لق ( فلا )

 ےس
 مرايد بارخو ودم! مايخ طوقس « خلا ْتَدَقَق » هلوقي ٌدارملا ( ىنمملا ) “حان ( بيرغلا) ه«مجس»

 مهتمزهو مهيلع تاغ ىتح ينعي « اهفاس اهي الاغ انلمخ » ىلاست هلوق يف اک

 ليسا وهو نأ نبأ نم یر ال يذلا للا نم ُينألاو # ؟9نيلععلا ( بيرغال) ه«ههومع»

 : جاّجملا لاق هيف "رطب مل لب ىلإ هيف طم دق راب نم ينأي هنأل بي رغلا
 يأ هدم نأ ليس يركع لوطا هناك

 جاو نم ک ( ىنملا ) كويس عج « نا و س بيرغ يأ 4 ةيواتأو انيف ياو 55 » موق هنمو

 نم تققشف طحقلا هباصأ دق يأ بدم وهو ةت هتينأو هناك > ءامد ليسي يرجي وهو ويلا ك كلذ هتكرت

 مموامد الإ قم لف مهلك ارق مهنأل ليس نيطقلا لمج اإ . ءامتلا نم لوادجو راہ لأ قانعأ

 ضرألا هجو ىلع ليست
 ن ابيبشت ًاسانك مءاسن ىوأم لعج ( ینملا) لذالتاو ہہ “رداللا (بیرغلا) ھو ہد

 رسألاب مءاسن تفرغ ماجر ر تلقت يأ ةرداخلا دوسألاب م ایش رع مهاجر ىوأمو لذاوخلا ءابظلاب

 ةلطاب مهتلضأ يا مَهطامآو اقح يداولا كلذ تاحاس يف مهتوم تلعجو

 یلامت هلو هنمو اهيف ځقنو همباصأب كبش وأ هينب رفص ءاكسشو وكم ( ن) لجرلا اکم ( بيرغلا) ه«مه»

 و »2 ”ةةيرصو ءاكش الإ تيبلا دنع مهول ناك امو »

 دل عال دیک هلارف ركمت دج کر ةيناغ ليلحو
 ليزاتلا يفو رحنلا مضوم اور ردّصلا نم ةدالقلا مضوم ليقو ردّصلا ماظع بث ےارلاو # 9 ثار رغلاو س

 "يك حرصلا () ا حرصلا (4) يع جرصلا (مر چچ حرملا (0) باج حرسلا (0)
 چچ حرصلا (۸) ۱٠۲۹ تافلسلا (۷) مشي نآرفلا (۹)
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 لفاوَج يهو هيف كذايج ْتَعَدَم  امتاو ِهنَبَرْجَح تصح راتلا ال (مو)
 لئاف يآر هرو تالكلشأا ف هباوَص تمار ام الإ يأر ال 4)

 قاملا بيبللا كرْذأ سانلا يف كرذمم رّثسلا بينلل ناك ول (99)
4Y)هلم اج وهو هارت ةءادعأ هةسسقت دی اکی يمعاذلا مزاحلاو  

 عفلا)

 لواحتو غيم سم وه ام موتكم هريمص تا نع ى کو )4

 هكباذ هت 5 هبا وطن مراص ضيأ كْمَدْسَي الف ْبَهْذِإ (۹6)

 لطاوع ثابهاألاو تيلخ كب اهنإ يلايالا كنم ْتَمَرع آل (4)

 لار “يو اهيل تمر قيا الإ تنأ الو 327 ام (ة3)
 لام كقت وتو ةموصفم ةَوْرُع الإ كيدي نود كلا ام (۹۷)

5 

 (اهريع) باي ( قل ) ( فلا )

 كلذ ىلع وكمت مهئارتو مهسنارف تلعن مهتلتق ( ىلا ) «9بئارقلاو بلا نيب نم جري » زيزعلا
 ةرهجاوزأو نهدالوأ ىلع نیکی م مءاسنو يداولا

 ام و راثلاب ثحأ امهلعْتُي ملو آران يداولا كلذ ابناج لعتشا (ىملا) را (بيرغلا) ۵
 ةخسن يو اهنم ٌرانلا تجر يداولا كلذ راجحأ اهئرفاوَح تعرق يأ امهيف ةيداملا كدايج ودع امبلعشأ

 « تعرق » (ف)

 ككلاو هلع يف قأشملا تلمحتو هثيساق رمألا تدباكو -زئاقلا ( بيرغلا) « ۳٩و ۹۲و ۹او ۹ »

 قاشا لي يهاذلا مزالاو ( ىنمملا ) «“” تك يف ناسنالا اح قل » زيزملا ليزغتلا يفو ةقشملاو ٌةدّشلا

 هراكفأ ىلع رهاظ ريغ هتدارإ "ري نأ ىتح رشلا نم مهنم ديري ام مهنع يبو رهاظلا يف هءادعأ ةلماجأ يف

 « هريمض نایب نع » وهف هريغ يف ءاجام امأو ( قل ) ةخسن يف ءاجام ىلع اذه . هريغ ىلع ارهاظ هنوک ن ع الض
 رهاظلا يف ةلماجلاو ةارادملاب هءادعأ ” رشا 00 اقاملا ن 0 تو طاب ر ناستإلا هلق ريمضلاو

١ AVA AoAل وقت البلا صمم اهيا ين 5 هلا ا س ةه مج أا (بيرقلا)  

  هيلإ هفت يوطي و هدصقي لجَرلا ّنأل ٌلزنملا ًاضيأ يهو هيحاونو هتاهج يف يأ « قارملا تايب هثيقل »

 هن نآرقلا () جج حرصلا (<) چ حرصلا (۲) پا نآرقلا )١(
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- 

 باس بكا وكلا نيب تلم كل هنإ كقيرط ىلغأ اوكحرتيلف ( ۹۸ )
 (فلاد

 هلعاتلا انتا ىلع نطو افي ىزا ىلع رق يفاحلا ةركأ دق (9)
 هلعاف لدو تنأو تامركلا يف “لئاق ةَيرَبلا نم ماركا لك )06٠

 هلبالبو ةبابَس نييقعاملاب تبت مل ةّيحَأْلا كلذَع نأ ول )0١١
 ( لك ) راط ( نظ) ( فلا )

 لاقي ناب ناق ةنونيب ريغ نم هرسكاذإ ( ض ) ءيثلا صف نم موصفملاو - برعلا نوطب نم ْنطبلا لاو
 قثولا ةورملاب كلسمتسا دقف » ىلامت هلوق هنمو موصفم جلمدو راوسو مصق امو عصف لوقت فاقلاب همصق هل
 لاو س « “ا ماصفتا ال

 نوُراملا ًاضيأ ةلباسلاو ةكواسم يأ « ٌدلباس يبس » لاقي ٌكولسما ئيرطلا َدلباَسلا ( بيرغلا) «هه»

 ٌبلغأ اهيف ثينأتلاو ثنؤيو رك ذي ليبسااو قيرطلا ىلع

 ديور ديلا يش يشم ًانافتسرو اسر ( ض - ن ) ٌلجرلا فسرو -20يناحلا ( بيرغلا ) «ةهه
 سيل يذلا ٌلجترلا ( ىنمملا) “ داتلاو ل « “هدويق يف فسر لدنج وأ ءا » يبدا ثيدح يفو

 ل يني لش رلجر يف يذلاو يثملا نع همني ًاديق ولجر يف نأكض رألا ىلع يشي نأ ىر ال لعن هل

 . بلا يأ َرْعَرلا هليبس اوككسيف لامن مل سيل ساتلا نم حودمملا َرْيَع نأ اذبم رعاشلا دارعو داتقلا ىلع

 اهتمطق اذا ماك لاو ”لابجلا بالا رط مل طوق نم « ترط » نع ضحصم هلعل ثرظن هيف « راط » لوق نأ ملعا

 لصأ نال ثينأتلا ظفل ىلع ىلع عججاو نينا ثتؤملاو رك ذلل برضو « ٠ ةلعان كاف يطا 0 للا ينو 02

 ر نأ اذه * هزصأو هيلع وق كما ديدشلا رمألا ر ا هأتعمو كلذ ىلع يرجيف ةأرعا هب تبطوُخ لثلا

 كاف هيحاوت يهو يداولا رارطأ يف يح يأ اه ل ااف ةو كرتتو ةلوئهسلا يف ىر تناكو هل ةبعارل هلاق

 © مَ راج ظّلغ نياتلاب نع هبسحاو يرهوجلا لاق يّرطأو يترط لاقي ناسللا يفو . ةلعات

 لابلبلاك بش وأ نرخ نم بلقلا يف کرا يهو ادلب عج لبالبلا (بيرغلا ) «١5١1و » ٠١١

 ينارطنطلا لوق هنمو حتنلاب لابلبلا 'سالاو ردّصلا ساوسوو مما يف مهمقوأو مهجتيم الالب و ةلبلب ميللي و
 “لار لالا يف ٌلقملاو ينتلْرَر ىوُتلاب ياب لابثتلاب تلبي دق لابلا شا

 ىّضقو هنزحو قشاعلا قلق لازا كتم لواء ناكر ل قوشملا نأ ينمي تايبألا نسحأ ن ءاذه ( ىتعلا)

 ةو نوكس يف هليل لوط
O)چ حرعلا )( بك نآرقلا  (e)اي" حرصلا (0) لج ةيابلا (+) چچ حرعلا  

 تاسقا (ي) حاملا (۷) ججج دئارفلا (5)



 EV“ نوعبرألاو ةسماخلا ةديصقلا 0

 هزئالح لولا ينبت الو كال بأ یتا ال بارلا َضْرَأ تكرتف ٠١0

 ”لئاص كيت ريق كافي ال ذإ 5 ابف برملا تذہت دقلو ٠١6
 لما ةلريغ سيلو حايرلا لي ةقفاخ كال ذمو تالا )٠١(

 ساقلا وهو ك يأ فيس تْمرَوو يللا وهو كيا ينس تنسف سف )٠۰۵(
 ئام كيلع ملت لو هنم ةبراضَم كيلإ مضت م ما ٠١١)

 ”اانآو دي هب« ېو ىتح هه دک ال ۳ هتلضفل (۱۰۷)

 ُنئالَج يهو اتما هب تْطَسَق ِءاصأ يهو كلا ناب قاو (۱۰۸)

 لفك ع لکل تننأف ابرك  هموق نم بنش فک ناک نم (۱۰۹)
 لحام بنش لكف تتم اذاو عرش واو لكف تلقح اذاف 00١

 ق

 لماڪ ءيش لكف تب رق اذاو صقان هيث لكف تدم اذاو )١99(
 525 5 ےس م ےس

 لها اهتم نوثوطت ام ناكمو مقالب يهو ضْرألا هدلإلا قلخ )١١9(

 لخآب "يح  ”لكو هيأ ونيو | ثرفعج مم داع كوالا اربو (۹۴)

 (اعريع) يح (قل) ( بلا )

 غوابلا زهانو نب رشعلا قمار , يأ عفترا ُم مالغا| منيو اکا (بيرغلا) و ۳و

 اذه ريظتو راو وهف بتلا قروأو قاب وهو مضوملا لقبأ هريظنو رداوّتلا نم وهو غو لاقيالو ځای وهو

 ةدأضأو يوب وف هيحأ و اما اهقذح ىلع لوعفملا مسا +یج دئاوزلا فذح ىلع لعاقلا ما يع يأ

 لبجلاك يش لکن م مفتر عاقيلاو دووم وهف
 لوقلا لصاح ( ىنملا ) “صاقو س “” براضلاو - “”لصاقلا ( بيرغلا) « ١١٠و » ٠٠١

 دق بغيسلا ةلاحب صلق يف ةجولاو . فيل راقم ريغ نسل ثيدح تنك نيح كيبأ لمع لثم تذيع كأ
 7 چا رک

 “یقاوو س ءا (بیرغلا) « ۰۸و ۰۷ »
2 

gDهنمو ةبيظعلا ةليبقلا بعشلاو - عملا ( بيرلا ) «11"ولا؟ولاكو  

 4 حرصلا )١( ج حرعلا ١١( جج حرصلا (4) چ حرعلا (۴) کک ہلا ) چچ حرصلا (0)
 ج حرعلا (4) ماج حرسلا (۷)

(AD 



 نوميرألاو ةسماخلا ةديصقلا هعمل

 ٌلئالق موجتلا دارفأ كانو ذيع لِي م اوُبيطن لوا )0١8

 « بفيس ةفص يف لاقو )

 ّلَط هتوشخ نم هيلع سبي اكأكح ديدحلا ءام نم َضَيَأو(١)

 ا

 لذا مایا ع قراغب مل اذإ هاربا وه ئرْما 1 تلكم الأ (9)

Ir 

 4 يغيس ةفص يف لاقو )

 لّطَبلا ىلا يتارگ بَ دکي ياك ”يبيش وهو مراص يىل(١)
 لجألا ةَدُم ايالا يقترب ل  هّطلس يتلا مم يلا اإ (۲)

 4 فيس ةفص يف لاقو )

 ليقمق هم اأو ضف  ةئارِغاَمُأ قّدَّصلا فيس فيسلاوه )١(
 ُليِسَي وهف طلا موي ل ات اڪ اند دنرفإلا هل میش (۲)

 (ط) ةئرب يهو ( فلا )

 لوهأماك هلأ هب يذلا ناکا لهآلاو - «“"اوفرامتل لئابقو اب ومش ک انلمج » ىلاعت هلوق
 كيذب تيه يرارتلا يهو ءامسلا قاكآ يف ملطت يتلا يه اهدورفو موجنلا ٌدارفأ ( بيرغلا) « » ١

 ةرايسلا ةعبسلا بك وكلا يهو موجنلا رئاس نم اهدارغنال

 نم غونصم هنأل ايث فيلا عطس لمج ( ىلا ) بلاو  ©؟90كّطلا (بيرغلا) ««و اد
 فيلا ل افرشو رع هب لي ل اذ هل حالي هعجو هلم ن ىلع امد جي هنأل الع هيلع ءررهوجو ديدملا

 ةدئاف الف ملا لوصحل ًاثعاب ٌفيسلا نكي مل اذإ و ملا لوصحو لذا لاوز بابسأ لظعأ نم وهو حتنلاب يأ

 « هرب يهو » ةعوبطملا خسنلا يفو هلم يف

 لس اذإو هب هيلع لوصأ نأ لبق لطبلا ىلع عقب داكي يلثم يعيش وهو نيس يل (ىنملا) «؟ورد
 ال مأ لجأ ءاجأ ماوس هلتقي يأ لجأ تق ةو هل رظنني مل هّردع ىلع هللا نيدل ملا

 مج حملا («) غچ حرملا (0) چ نآرفلا 60(



 دعق نوميرألاو ةسداسلا ةديصقلا

 ( نومرألاو ةسداسلا ةديصقلا )
 شعم ىلإ ذفانلا روصنملا ركسملا عييشت نم هعوجر دب ةيروصنملاب وهو هللا نيدل عملا ةفيلخلا حدي لاقو

 : ريسملا نع هفلختل رذتميو ركسملا دعم ارهوج دئاقلا فِصِي و

 مراوّصلا رافع اهيف ينبتاعو مارألا ةافش تج امب يثتس )١(
 (فلا)

 مارشلا ريز يف دغر لاصلصو اها فرم يرحل اهنع يدع (؟)

 مدالّصلا ِنوُبُم يف رجب كيلاص اهنوذ لاح ةيدجب اهب فيكق (؟)
 مئارَص نجو لايغأ داساو هدو راّزلا يأ اهنود یتا )٤( 9 - م . -_

 Ma .َء

 مئازعلا يضام فيسلا داجب ليوط لحال اييلع ناري نّوشاو (ه)

 (طا) اهبلآ (سا س ی ) اييلع ( سب س فك س قل ) ( فلا )

 يفمالو تالا ےس لثم كيل انت ينتقس ( ىنملا ) © قرألاو ب ج (بيرغلا) « ١١
 قارفلا مس كلهما ”يسلاب ٌدارملاو فويسسلا راغش قدح لتم امتدح ةنسلأ اهاوه ىلع

 ن رسو نوت ۵ تعسف قرح انی س (ض) بابو ب ”ريعبلاو ناس الا فرص (بيرغلا ) “و

 ا ےللاو - « 2 ناثدلا باينأ فب د رص لإ اهنم هعرب ال » مالسلا هيلع زيلع ثيدح يفو هردم ريعبلا

 نع ًانالف ادع » مطوق نم خسنلا ضعب يف ءاج اك برملا اهنع يثَدَع بولا ( ىنمملا ) ؟*”كيلامّصلاو س
 : يليقملا محازم لوق هدي ؤي « ادب امم ادع ام » هنو هقرصو هلغش اذإ « رعألا

 يل لو نم سوقي اهيا راح نم لع لَ
 الط ناد ٌبرحلا اهنع يت کارا نيبشخألا لعاب نا

 راعر رةمقعقگ بلج تاذ يه ين ةدیدشلا برطاب اهيا لوصولا يف تعش يأ برا اهنع ينتلغش لوقي
 نوري تیام يأ م نينا بلآ هنيو يني لوحتي بت لعأ نم يهو اها يل فيكك وأ ره وأ

٠ «ogiم يمت (یملا) لح او اریتلاو  سوشألاو _ مارصلا (بيرغلا)  

 جل حرصلا () يچ جرعلا (4) چب ةياهتلا () چ حرصلا (0) چل حرصلا (6)
 دج حرملا )٠( ۴ علا ( () خي حرملا (۸) م (۷) ( بعهخ ةدام ) جاتلا (5)



“aنومبرالاو ةسداسلا ةديصقلا  

e 53فلار 5 ) 

 متاوّملا موجتلا كتيب ةتسدتط ولو اما يلع لعبت مل تنش ولو (5)
 5 17 u 1 ثا : ا

 اظ لا رم لظلا يا مث یاس رهظ لع يتم اهل تابو (۷)

 . . ها لح 1 .ةي تم هس وا

 ( غي س ط) متاوعلا ( فلا )

 وأ وتاج اج داس اك ةعاجشلا يف مه نيذلا يئايقر امهيناثو يّتَع اهرازم دم اشو رومأ ودع اهلا لوصولا نع

 هقح يف ريغلا ةكرش هرکی قفناوذ تك اهميارو اهنيب و ينيب لوحت تالف ن اهلا ومرح نيذلا اهرشعم
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 اوقو هئابقر نيب نم ادحاو ًابيقر « ناريغ ٌسوساو» هلوقب صح ةيضام هارعو ةليوط هتماق خفي رش كيس وهو
 هتقيشع نيب و هنبي لوحت يتلا تاولقلا نأ « متارص نج » هلوقب راشأو ةماقلا ليوط نع ”قيانك داجننلا ليوط
 نجلا اهنكسي لب سنإلا اهنكسي ال ةلئاع تاولف

 موجنلا نم ”متاوعلاو -- بانطألاب هش تيبلا بتطو هب ماقأ ناككاب بتط « بيرقلا » «موايود»

 قدزرفلا لوق هتمو ءاوملا يف ةع نم مِْ يتلا

٠. ra 
 _اوعلا مو حلا ا جارذأ بقاع هماظع تاما بولغ وفا

 ىتح اهيلح اورا يأ « یي قح کس اومتعتس تسا » لاقي قئشلا ةب وبيغ دعب لوألا ليللا 3

 قدزرفلا لوق هنمو كللفلا يف حاولا يأ « وتلا موحتلا » لاقي دقو ایلیا حسم

 اوما اا موجتللا تاريغص آران مان َنْيَرَأ ماَيُأ ملاقو
 تيبلا اذه يف لاق حناوم دع هتقشع نيب و هنيب ّنِإ نيفباسلا نيتيبلا يف لاق الو ( ىنعلا ) ااو س

 تناك ثيح تناک ولو يأ متاوعلا موجنلا نيي تماقأولو هش اهورا نأ ثئش ولو مقاوملا كلتب يلابأ ال
 لآ نم ىنأك غلاب حا ينبيصي نأ یتزآ ال رةفناوذ انأو داوج ىلع ًايكار ليل اه تيضقو لاق مث ٌموجنلا

 لع حامرلا نوترجي مالا رص مم نيذلا دزألا ناتق تأر نيح ةا ريغ يأ ةرهاس يتبيبح تيقب و اظ

 رّضُم راعش ناك اک را تايأرلاو ر املا برحلا يف مرات ناكو نیلا لهآ م دزألا ناتق نأ معا بارتلا

 عيبترلا يف ضرألا فصو يف مات يآ لوق كلذ ىلع ٌدهاشلاو فصلا تايأرلاو اعلا سرلا رت رقعيب رو ءارجلا

 ب را لاح ف نيتتف اهذاجتو اهمادُهَد تدع یح

 تولا يف ت صع 4 ابنأكف ةرمج ةرهوصم

 يبارعألانبا دشنأو دكوسم يأ مو بسم لج ر لاقي برا ةداس مهنا ىلإ ةراشإ رفصلا مئاملا ةببامسأ ملم

 ت ال ًامصاف ًانامز كارأ ام دمب ةماعلا تكره كتيئار

e 

02 

 سلا

CY) 

8 

 )١( يره ةدام يف ) ناسا (ه) ۷ه ماتوبأ (4) ل حرصلا (*ا ( ررس) تاسلا (؟) *+غه.شئاقلا (



 11 توميرألاو ةسداسلا ةديصقلا

 مثكشلا كل لوط 5 اوا اتاك ايلا ابيت لمف (9)

 معاشقلا رولا تارك ُنسْضَتو ىلا قررت يلا تاّيجوغألا نم )0٠١(
5-5 

 يرداوق طم طاطلض ىلا ْتْرَهَو يأ ىوتلل تجاه ءاللا نم (91)
 مراصُم ريس عيد ةتعّدوو عمم ميبشنا ر رصُنلا شح 7 كح تديشف 05

3 € 

 يئازع ڻي ى ام ينادَع نكلو ك2 نت لع يولأ ال ڈک دقو 9
 مال ةمولب لفخأ هو تريل هدحو نذإلاب تيرئأتللا يتأ ولو (18)

 اهلعج يأ اهرفص ليقو ةغوبصم ةاره ةدإب نم تلمح يتلا يهو ةي وره اهذختا اذإ ةتمامع ىترع موق نم
 دّيسلا نأ ديري ةتمامع ىتره دق ءارغص ةماع سبل نل لضف رفصلا مئاملا سول برعاا تاداس تناكو ءارفص
 هريغ نود ءارطغصلا ةماهعلاب مهمتي يذلا وه

 يئاكش تضضم الاط ایج اهيلإ ينأصوت لبق ( ىلا ) 2ةميكشلاو “ةنعألا ( بيرغلا) «۹ »
 يرقحبلا لاق اک اهتتعأ امساك ةفرلا يف تحبصأ یتح لاتقلا ىلإ بر ط

 © 3 قنعألاك ل یخ هاوس الو دالنلا يا ابنود 8

 ناتغ لوق هاوو ةنک اسا فيما ديك تا نو 3 انتقلت له » هلوقو

 “هروتف تاجانلا روع «ىبطب 2 ىوَقلا ٌةروبضَم جاحلا يقلب لف

 سالا قررت يتلا تاّيجوعألا نم يه ( ىنمملا ) ؟””عاشفلاو 2 2 رع (بيرغلا ) 3205

 لصحیف راب ىلإ لب نم اهيلع نورفاسُي منال ”رهاظف علا سالا اهقرر ام . اهتاوفأ ةا روسلل رمضتو فلا

 كلذف روصلل ”تاوقألا اهتنامض امو ٠ ةمينغلا ملل لصحيف مهءادعأ نولتفيف تبورخلا اهلع نودهشي وأ فزرلا م

 يدببعلا لسع نب حيدلا ُدبع ل اق روسدلل .اذغ ريصت نيلوتفملا مءادع ادعأ داسجأ نأ

 © امعاشقلا روسنلاو اهنم لوا ىلا ٍةَييَتْع عابض اس يرسل

 م رخو يلعأ رافأ نأ ىلع ينتثس ؛ يلا يهو ( ىلا ) "اوت لاو یس رألا (بيرغلا) ۵
 دملا ىتمي ىّولا ناك اذا اذهو رفسلا ىلا ًاطيشن يتلمج يتلا يه يأ نعي م طاطسف ىلا يتحنجأ تكترحو

 لعب و برق نم ”رفاسملا هب وني و هيف بهدي يذلا هجولا ىمي ىونلا نوكي نأ نكي و

CIENTهرث آو هتضن هب صخو هب دبتسا هريغ ىلع ءيشلاب رثأتساو س١ "2یک (بیرقا)  

 بلع حرصلا (20) 4 ضئاقلا )٤( ۹ يرتحللا (e) جج حرفلا 6. ل حرسلا 0(
 2+ حرصلا )٠١( مك حربملا () کچ حفلا (م) ۰ ب تايلضعلا ) هج حرملا ()



“oYنومر او ةسداسلا ةديصقلا  

 مع .-

 يواقُم فکر شلا * اها ن ُهَقَح هيقوا عم ىلا تبرط )١8(
 فلا

 مابألاب ايف اهل ضي وَبْشَم ةعاسل رمي ىلإ بسا (15)

 مزايا ءلم عنكلا ءلي ءدهاعأ  يرظان ءل اتوي ذاعأ ال نك (۱۷)
 (سا) ىمسأا ( حم ) ويمأو (ط س دک س ب ) وبصأا ( بلا )

 شیجلا عم رعي ىلا ليحترلا ىلع مزع رعاشلا نأ اذه نم رمي ( ىنمملا ) لنحو  همرک آو هراتخا راتبا

 *رظتنأ لو فأ لو قارغلا ىلع مزع نم مييشترصّتلا نسيج نتيج تعيشف تميشف لاق كلذ لجأ و ببسل كلذ هنكمي مل نكلو
 ميدوت شيلا تعّدوف يمزع نع يمس منا ارل لهي ۾ نکو يب راقأو يلهأ نم يدب هتكرت نم
 شيلا عم ترسل ةفيلللا نم ًاقلطم ْنذإلا يل لصح ولو لاقق حالا بِيّسلا رك مث مهعطاقي نأ ديري ال نم
 شيا عم ترسل هللصح تنك لو ةفيلخلا نذإ یو د يشل ًارظنت٠ تنك ام يأ كلذ ىلع ينمولي نم ثرتكا مو

 تَرَ يآ ر رمتلا يف ينضرامُي نم فوك« ارعشلا ميل الماك مح يّدؤأ موب ىلا تب رط ( ىتملا) هذ

 رمعشلا ف يف ينازام هارعشلا ميف رصم حتف ىلع هيف كحدمأ نأ توجر موي ىلا

 القو « هب و هيلع ضع » ًاضيأ لاقيو هنانسأب هكسمأ (س) هّضعو بص ( بيرغلا) «ح>»

 قدزرفلا لاق بضفلا نم يأ ةيتفَش ضضمي
 29 مابگلاب اضع الإ بهتك اهرصن ناك اف حريق تدهش دقن

 ةعاس كلتو ًاقهلتو ةرسح ةلمانأ ةعاسلا كلت هتاف نم ضي دهشم قعاسل رصم ىلا قاتشأ ( ىنملا ) 2 سر < 00 03 ل 5

 رعوج دب ىلع اهحتف

 ميزلاك مار لا هيلع مضي ام ةباذلا نم وهو ردّصلا طسو وهو مودی عج ٌمزايحلا ( بيرغلا ) «ا۷»

 هنع هللا يضر “يلع لوق هنمو
 كيال تولا نف تولا كقيزايح دذشأ

 نإ و يلقو يعمم بجيأ ام رصم حتف نم تمم دق ( ىنمملا ) هل دادعتسالاو رمألل رّسشتلا نع ”ةيانكو هو
 "تألف هيلا ”ترظن لاقي يرصي هكردأ مل نِإَ يترهصيب هللمأتو يسب هتكردأ يأ ينيع بج ام هنم ادهاشأ م

 رظنم هيش لكي يا يأ نالف نم ينيمل ان نالفو ان يملا ال وه لاقي و هارظنم ينب يأ ينيع هنم

 « دالا نبع ڈک رقمجبم » زجارلا لوق هنمو ًاتسخو

 ناو “دلا يفو +4 شئاقلا قفا +{ 4 حلا () کت حرعلا )١(

 ناسللا (4) < ه<_ميعابألا فارطأ يتلا م اوشن. مهتريغ هللا لاطأ كور اذإ »



 or نوميرألاو ةسواسا ةديصنلا

 ( فلا )

 مئاش ةرظن ريغ نم يل هّثماشو ١ ةروُس حتفلا يل يسفن تروس دقو (۱۸)

 روك ىلع ىععتلا يذل ليلدلا َماق اذإ كاذك )١9(
 اضلكأ شويطاب ينبع هسْرَرْفأو  يبرآم ضب ثق يتأ ىلع )
 مشاه ةلودل ىت ةحجاحج مشاه ةلود راما نم تْنَنآو (9)

 28 ةر ناك هيث

 نس حقل نرمي اک ىلمأل  مهليبس واهلا قرط يف تسكو (؟0)

 مزاولل | قوقحلاب ةفختسم الو ممصهرفل راو ال مهتقرافو فقل

 ( مهنا س صب س مك ) رطات ( بلا )

 مٰلوقک اًيرورض يأ وزال ةيرض هيثلا راص لاقي ( یل ) ماش (بيرغلا) وا۸
 زي زملا لي زاتلا يقو كحاو قصاللاو بزاللاو . جراخلا براقتل ايم ءابلا ن ولدي ىلعأ ءابلاو 4 بزال برص «

 بزاللاو ٌلثم وهو بزال فينس ةبرضب اذه ام يأ بزال ةيرضب اذه ام طوق ینعمو « " ”بزال نيط نم «

 ريترو ةغبانلا لاق تالا

 زال بر كرّشلا نوبسحت الو هدب سال ريلا نوبت الو
 ” مزال ةبرضب ىاولللا ٌةدِشامو  هلعأل ناي ايندا قرر اف

 نم يجناوح ضب تیضق حتشال اهات د ريغ یاو عمو ( ملا ) "مرا بي رغلا) « » ۲٠
 شويلا فصو يف قدزرقلا لاق ةراخز روع اهمأك ةميظماا شويلا ىلإ رظتلاب يبلق ترسو كلذ ريغو مييشتلا

 © مراضخلا روحبلاك تشاجو ”يت تدعأو ديدحلا يف تسام يه اذإ

 ©0ةسجاحملاو ا « “ارات روُطلا بناج نم ا » هنمو هرصبأ هلآ (بيرغلا) « » ٩
 مهللود رصن يف نودهتجي مراكلا ىلإ نيعراسم رتاداس مشاه يب ةلود راصنأ نم ترصبأو ( ىتعمل ا )

 اهيف لخدو اهب قرتحاو اهكرح یساق لِصو ًايلص (س) اہہ و ّرانلا یلص (بيرغلا) « سو ۲ »
 لال هودصق اک داهجلا ”ليبس ”تدصقو ( ىنملا) ؟* ماتلاو س © ميحجلا را نواصي » یلامت هلوق هنمو

 داهجلا قوقحب اًدختسم مهتبح ىلع مهقارف ترتخا ينأل ال مہثق فراق مث تاقشلاو تاب وعصلا نم نولمحتي ام

 ةديصقلا هذه يف يضاملا هلوق يف اذه ىلإ راشأ دقو مامالا ةهج اسا نذإلا نوك م دمل لب “لع ةبجاولا

 « غا ترئأتسا يتنآولو »

 لب حرملا (0) ناشا (4) ا٠ ةبانلا (<) ج نآرقلا (0) ج حرسلا (0)
 دل حرصلا )١-١( ذه حرعلا () دج حرسلا (۸) چ4 نارد (۷) +۷۷ شئافتلا (1)



"otنوميرألاو ةسداسلا ةديصقلا  

 تقتلاو قدارسلا ص ام هلك (؟8)

 ألا ةميشو مالظلا مياس مک ()

 طساب نعبجلا هب نالَم نجلا فو (؟)

 هسفنب لسيف ال برح ريدم (990)

 برامت نع هتايار ةفراص الو (۲۸)
 فوبلملا خراتعللو (؟9)

 “ناک وه وأ ناڪ "يِرَعْبَع الف (؟0)

 هلثم بئاتكلا داق ام كلذ (م9)

 رصان لوا

 مئاوحلا تاقفاحلا لالظ هيلع

 الل وق تألا دلو مام

 مئاق لدملا نم ساطسقب هيدي

 مئاسفلاب دف اتسم الو اهيلع

 لاسم نع هقورعم كس الو

 مساق ُلوأ راجا فرتسللو

 ماتم ء تالضأا يف برف یر

 ملاظ ىق الو عواظم فاصنإل
Ce) بو 

 هلبق ناک ءى ال منج مع (550)

 (ط س سا س سل يلاعملا ءا همز

 مالا ٌبانتجاو يلاوملا باضخ

 (م س سپ س ہک ) مرالا ( چ ) ( قل) قحلا ( بلاو

CARAS Teg TED( بی رغلا )  itناريملا ساطسقلاو ب "9 مح حالتملاو - “قرأ  

 3 يور ليقو لدملا يأ طسقلا نم وخ يب رع وه ليق «  ےقتسملا ساطسقلاب اورو » زيزعلا ليزنتلا يفو

 اقرت (س) لجترلا فرت نم شيملا ةََس ةَ وةلا هرطبأ يذلا فلو ©” او 2 راتسملاو برعم

 « يفرم انرمأ ةيرق كلم نأ اندرأ اذإ و » زيزعلا ليرغتلا يفو فام ي ممم لزا ل » لوقت مّسنت اذإ
IF * » 54 : 5شيما يف هدوجو نكي مل وا يأ هيف هروضحب شيملا الی يأ « شیما هب نألم  هلوق ( ینمملا ) "”*صاقلاو س ۳  

 ءاوس همدعو شيعلا دوجو ناكل

 اتي ةضملاو ةتالضعلا مهب تزن لاقي ٌدئادشلا ةتالضمللاو - © ٌيرقسلا (بيرغلا) » ٠۰ ع 5 ر
 سيل ةلضعم لکن م هاب د ذوعأ » هنع هللا يضر رع ثيدح يفو ابهجول ى 595 دهم ال يلا ةقلمعسلا ةلكشتا لكلا

 ناویلا نم اهكريغو ةجاجّتلاو ةأرملا ٠ تلضعاو ليلا هيف هيلع تقاض اذإ هب ”رلا زضعأ نم « ن لا وبأ احل

î ha Aaرجح نب سوآ لاق ةالثلاو حلا للا لصأو لخدي مو خر لف اهجرف يف صع اهدلوب  

 رع عجب اتم 3 م مم ةضي رع ءاضفلاب انم ضرألا یر
 ذولا يهو ةمد هبرض اذإ هق موق نم أو هلذو رق رو هعدر هم ( بيرغلا) « ۳۲و٣٣ »

 چچ علا (0) 4چ حرصلا (4) چچ دآرقلا E) حرصلا )چ حرصلا 1 )١(
eناسا (5) حرملا (۸) چ سلا ۷) خي كارلا  



 ee نوسرألاو ةسداسلا ةديصفلا

 متاوسلا يمر وللا ءايلوأ ىر هتاف هنع وللا يتو نبا لامر (؟9)

 مئاقتلا رشا هاوذأي بيبط مهني لأ رمألا يف اوفلتخا اذا (؟5)

 ملال فوت هفت الو ىوملا حتي قلا يف هلأ الف )١(
 مجاس لدسلا نم بوؤشب ماقَس هاف منع ريغا يزاوج ِهْنَرَج (؟)

 متاعو بنک ثم الإ سانلا نم اهب سي مل ةريس مييف راس دقف (۳۷)

(N)مراكلاو للا "م ام نیه يتلا كيا < للظن مريلع ءافأ  

 (اهريغ) كممنأ ( م سپ دک ) (ج) (سادجل ست ثيعلا ( ب ) ( م س سب دک ) بولقلا ( فلا )

 يفو نامو لذي هسأر ىلع ناسنالا اهب ُببرضُي ةبشخ وأ للا سأر هب برضُي نّجْحلاكل يقو ديدح نم

 « دید نم عام مطو » زيزعلا لب زاتلا

 ماوس مل لاقي نطملا يف لش ال يلا ةيعاترلا ليالا يهو فاس عج ماوتسلا (بيرغلا) « مسد

 "ريغ ابعاسأو ىعرملا ىلإ تجرخو تعر ر اذإ ةيشاملا تماس نم اوسو اسو

 مدو هتلاسأ ( ن  ض) ءال ةباحسلاو عمدلا نيملا تمجسس (بيرغل) وو e وسعد

 يرتحبلا لوق نم « خلا كتزح » هلوقو حضاو ( ىنملا ) مجسنمو مجاسو وجسم
 20ه حلا واج هيلع افکت مطب نع ريللا يزاوج كتزج

 هنمو ليلق وهو مولعلا ىلع اذكب اهز لاقي ورّبكتو هات لوهجلا ىلع اذكب لجرلا يهر ( بيرغلا) «عه»

 يرتحبلا لوق
 کتی الو یھب ال هللا. عضاوتم مشاخ ًةيدِم تيم و م

 ْماَيأ اهمأب ترخدفا يلا كمايأ لظ ىلإ مج مجرا ( ىنملا) هسفنل ًابجمم هلمج يأ أ ءاهدزاو ربكلا ًانالف اهزو

 قدزرفلا لوق نم « ماكاو للا مايا » هلوق . كلود لظ تحن ماقو يأ مراکتاو للا

 “ راتاو ىلغلا ماّيأب قحأ هوقو هادف ىلعأ اجاح اوأر

 )١( يرتسلا (؟) چچ نآرغلا ٠۸١  3يرتحبلا ٠۸ )+( سئاقتلا ٣۸۴



 نوسرألاو ةسواسلا ةديمقلا 2٦

 قلا )

 ماسلا ايلطملا دسب اًيس الو ةلئاغ ككبق قرشلا سيج لاف امو (۳۹)
 04 و ٤ مو

 مداقتلا فلاسلا يف اوُثَدُخ الو اهلثم سالا یار ام تالص دعو )٤۰(

 ماف مايا ايتا ارثتتقا رق مآ هل لني خوف كأ (»
(E0مسانملاب یم يو *مهعا دأب اهني اًَدَع دق فلأ فل ف  

 ماو و ير ايف ۀڪرذيو  هلايع بيرسي نم تنك ولو (0)
 ملاحي تسر ايف نڪا م نإو Ol نک يننأ يفت ت دل (5:)

t2) 
 ٠  53ا رو

 مدان نس هلارآ يف عرقي مع فلت نم يقتسي الف (4)

 مئاعدلا عفر تي يف ديلا نم مهلكو ىح املأ دم يرسل (0
 (طاس سا س بز اومعم ( ب ) (ط) كرسصلا ( فلا )
 (قل) يمهيالف ( د ) ( مريع ) سالا ( سادس قل) ( ج )

 نيثالثلاو عساتلا تيبلا يف « كرشلا له » 'خسنلا ضم ينو (ىملا) «29و ءا و ١4و مود
 م ا م ممل نح بلا نأ لوت سامو کشا متيست جو قيس دقو ادا > : ةارلاو

 يذلا نأ يبضن يف تنتظا هبنيعب یر اف هولا هذخأي رتل نق کو (ىنلا) ةو جد

 نم هدهاشأ ايف كا نأ يل يغبني ال يأ كلذ فال ألا ةرككو هل ةقيقح هلام ىزا يأ لا وہ ىَرأ

 رصم حتف تامالع

 رصن وبأ دشنأو ةمادنلا ّدشأ مدن يأ ًامدن هس نالف عرق ( بيرغلا) «١٤و ؛ه»

 يّتس كاذ نم ةمادن تعرق . رومأ يف كمل ا يأ ولو

 ةخسن يفو هلت ىلع موقتف مهم ريسملا نع فاتت نم مهتزغمو مهنأش نع ينلآسي نأ ينبني ال ( ىلا )

 قدس يلج نأ نال لوي دس يفك و قال مف لی نس ومو يني 8

 ہل حرملا )١(



 ov“ نوميرألاو ةمباسلا ةديصقلا

 ماب هنع تسل ام مدئاقو مهر ةمسن ركش نم اورهظأ دقل (50)
eyب  

 مئارك سوفت نع ىدت ارگ اعام منم تلخ دق ينإو (40)

 متاولتا تحن لاومألاكص مئادو اح نينمولا َريمأ كيلإ (:9)

 ملأ داب ال رب ةدابش ُهتِيَعَو هلرَصْنأ اه نبق )١(

 اولا يف مهر مل تركذ اذإ  ٌةَبطُخ موقلا سلا نع اهب ُحْسْفَف (09)

 ( نوسرألاو ةمباسلا ةديصقلا $
 : برغم اب ”مطانلاو ةرحاقلاب هيلإ اهم ثمعب رعاشلا دئاصق رخ 7 ةديصقلا هذهو هللانيدل ةرعملا ةفيلللا حسد لاقو

 20 5 ع 1 8

 مذ ضيا ممل تلاقف تّماشو ليَ ةرجأ مق تلاقف تَحاصأ (9)
 7 او 7-1 هے 2

 ! تحمل الو الخ سز الإ ترعذ امو (؟)

 (سا س ) قرب (ج) || (طاس ماس سپ س دک ) ًامئادو (ت) اہم (نط) ( فلا)

 نيب رألاو نماثلات ييلا يف « اهنم »عضوم يف «مهنم»باوصلا لمل ( ىنعملا ) «هاو 60و غةو ۸و »٤۷

 ةن ركش نم اورهأ دق لوقب رعاشلا ةطاسوب زما ىلإ ركسملا لمآ اهلسرأ يتلا ةتايحتا مئاد لاب دارا لملو

 اإ .ةبطخ ةروص يف موقلا نأ نع . يأ موا ت تحت لاومالاک نر يدنع يهو و جركل مهو

 يلب هتملعو ينيب ةتيأر اع "تدهش ينأل قداص اذهم ينداهشي انأو مردف تلعأو مهترعأ مس اولايف ' ت ك5

 قنألاو ليإلاو ليللاو سالا نم فلا جلا لی ولا ”طيّشلاو - “اص ع “و

 :رتنع لاق ”ةمظيش
 ©” يش درجأو رت ةي نيب ام اًسباوع تايغلا "تق كيلو ا

 سارلاو -- مطقلا ةعرس وهو مذخنا نم موذخو مدح كلذكو فويّسلا نم 7 عطاقلا مدخلا ماشو
 جاجعلا لاق سرا رتوص لئم“ ت وص هل م وص هل مع 45 َسرْجْأو ُهيَخ وأ ”ت'ويملا

 اترجأو اهدايجأ يف راو اًسوُمَو ام اذا لل مت 3

 “بلاو یَا جرا ةَقَرْهَر
 ناسللا (4) ٠ جحرفلا (ج) ٠٠١ تاقلملا (0) اه حرعلا )ا

(ev) 



eAنومبرألاو ةعياسلا ةديصقلا  

 2ع - 56 هر

 موك ريغ نيملا هولك َراَدِح ىركلا نم ارارغ الإ ْتَسِيَط الو (؟)
 هب ہلا )

 أ دلج نم : ليللا تحت فريو هفتم روينا قلب یک راذح (#غ)
 گچ

 مّديضل الإ رليغلا فیفَح سيلف _Ù اتنا يذب قورعا ثيلاوه تلاقو ( © )

 ( قاس جک اضملا ضقانلا نم

 ماللا رسكك ةيسانم يأ رسكلاب و ”مضلاب لاو - توصي ةبادلا قنمب ؛ لمي ام كيرحتلاب رجا
 ىسوم موق ذختلو » زيزعلا ليزنتلا يفو ةيركلا ةراجحلا وأ تاّيثدعملا غوص نم هب نير ام وهو لح عج

 يهو ةر عج نيرماو ىرُبلاو  راحاو ىتت اھالحو ٌةأرملا یو ۾ 9 رتَج ًالْجع ملح نم هدب نم

 مدخُلاو  هوحتو رص نم نوكت ريعبلا فنأ يف لج ةقلح ًاضيأ يهو لاخلخو طرقو راوسس نم رققلَح ل رك

 لينط لاق تعش يأ هرتارخلا مادِخ نع برا تدب » هنمو للا يهو زت ٍةمَدَقما نم لاخلطنا عضوم

 نيب مدخلا نر _ عمدلا ىرجي سا هب تبعد دق ُبلقلا نينعاظلا يتو

 3 مالكلا انه يشر نبا داقتنا نع باوجللو ىنعملا حرش ةمدقلا جار ( ىنملا)

Eg»(بيرغلا ) « تالو » هلوقل يأ لومثملا ىلع وطنم « راذح » هلوق دكا  

 ادئاص فضي قدزرفلا لاق سالا نم هتسأر * نه يأ یت ماوهتو ل اجلا متوهو 20 لکتاو ارقا

 900 مي وہت ريغ امون نيعلا ٌمَمْطَ ام صنق وخأ ةونشم عجاشأل ىراع

 نع رعاشلا عنيو اهسرحي يذلا اهرشع. ْضعب وأ العب « رويغلا » هلوقب دارملا ( ىتمملا ) ويعلو س
 ريرج لوق يف اك اهيلا لوصولا

 280 اسا موقلا نم ثايغم ریت ةرئاز رحدلا نم ًاموي اهنتج اذإ

 ليللا لوط رهسي ىف ةفاخم مونلا نم ًائيش يتييبح قد مل لوقي هن « ىتفو نيملا ءولكك » هلوقب دارلاو
 الاس اهنم جرخم و ليللا لاوحأ ٌدباكي و هيلع ةلوّصلا يف هسفن توجب يلابي الو اهيوذ ضع وأ ابلسب ت و

 دلج يف توملا تحن قرع و هسفنب فوتلا قلي » خسشفا ضب يفو. يملا خللا كاما هب ةطيح تناك راو

 وأ مترألا دلك ًاعرد ا ًاسبال لیلا مالظ يف ثلتفلاو لتقلا دب لّلستي يأ قر » لضافلا خيشلا لاقو « ٠ قرأ
 « اخس نم ةي يملا قورم يا ىلع دلجلا ”لامتشا هيلع تشم هب طيح ”توملاو قرع

 # ©*0عنيفملاو س بالك يبل ضرأو اجب داو ًاضيأ وهو سيلا نبه اضتلا ( بيرغلا) « هد
 س ءايدألاو نيخرؤلا ءارأ س هرعش دعت + س يناثلا لصفلا ) ةمدلا (۴) ٤٠ ليفط (©) بلس نآرقلا )١(

 جب ملا (5) ٠٠١١ شئاقلا (4) 4 حرملا (۷) نالا (5) کچ حرعلا (0) چچ حرصلا (4) ( ۸ ةرمأ



 دمه نوعيرألاو ةمياسلا ةديصقلا

 فار

 مرر 52 رليف ف فيغو Cal i دَ هانسلا ىلع س (5)

 مرش ر مرا كنتم اري نق ڈا و 0
 شا دسب ناريقلل ٌرفسأو  ىنبألاو رجلا لأ ينأ رد مو (۸)
 ليظمي تيرس دق ليل لك امو مجاهب تفرط دق يح لك امو (9)

 (سا دس جك د بز همك (طاس ج) فل (دن) |( اف اس حك ) لقرأ (ملا)

 قاروأ نيب يعدق ٠ىطوب تّسحاو الزنم نم تب رق ملل ٌلوقي ًاقورط ايل هسان لعج ( ىنمملا ) “" لیفلاو
 عضوملا اذه برقب ثيللا قورط ببسل الإ كلذ سيلو راحشألا قاروأ ”توص مسا ةنئاخ تلاق راحشألا

 يبارعالا نبا دشنأو ايكو لز ةرثعو اراثع ( ض ) هوث يفرثع ( بيرغلا) « 5 »
 29 راضحإ اهشئرطأ ءایلا الول ينبح مداقم ف ريع تجرغ

 دسأيب ضمب لاق وثكلأ شيلا ماو 7 سیفلاو = هلعاف ہت د ام ةغيص ىلع اضيأ رعای ور و

 ©2 مرمرع_ممججو ر رد لماج يوذ  هتوق عدي عر نإ انيَوَحَأ الك
 يأ فيثكلايركسع ليذ يف ویک او يدع عاملا أعأ ىتح لاما دهشأ نا ءانسحلا ينفيشع ىلع قب ب (ىنعلا)

 اهدنع بوب هلأ ىلإ ٌةراشا لوقلا اذه يفو ءوس ينوُميصي نأ فاخت اهنأل هسا كتاقأ نأ يتقيشع یر ال

 « هدأ ارث هل نکی او » زیزما لی دنا يفو دكا تانکر لكل هک (بیرغلا) «۷»
 يأ دون نوكي لیا ناول دَر ( ىنملا ) "0+ تاو - © نوگلاو  ةازاجملا ینعم ةأفاكما اهو

 نوکي اهايإ يترايز أ أول دو يأ هواوسب رلُجْرَأو يسّر هجو ضايب يللا رتسي ىتح اهرمش لثم الغم
 داكي ال ليلا ”نأل فصولا كلذ يف ليلا قوفي هنأك اهرمُش داوس ةَّدش ٌفصو هيفو هجو ر

 رمش هرتسي ام رتسي
 مدقت اک اهي راقأ نضمب وأ اجور انہ ناَرقلا ( ىنمللا ) 'ناریتلاو فس ( بيرغلا ) ۸ھ

 يجو نع ماثللا فدك او اليل وأ راهن تقولا ناک يلع هياوس اهروزأ يأ تقولاب يلبأ اليثأ ملت و لوقي

 انلمجو سايل ليلا انلمجو » ىلامت هلوق نم « ىلا سبلا » هلو . هجولا فوشكم انأو هلتاق أ يأ ناريَملل

 ليلا ملي نأ رظننأ ال ينا لمت مل اهنا ىنملا صيخلتو و هيلع لوم « رجلا سبلا » هلوقو عام راها
 مادقالاو ةأرجلاب سفن فصي . ةيفخ اهروزأ ىتح ٌةليبقلا ماني و

«An»ةليبقلا ةراي زن ليللا مالظ الو ةليبقلا مون ةصرف بلطأ ال لوقي ةعاجشلاب هسفن فصي (ىملا)  

 يب حرصلا ہ) دیک ںآرفلا () ٠٢٢ ةساجلا O يج حرصلا () نالا ) حملا 0)
 ج ںآرفلا )٠١( جج حرسلا () ل حرعلا (۸) چ حرملا (۷)



 ن ذوميرألاو ةمياسلا ةديصقلا | ت

 مدو ضامو نآفْيَح بحمل ملام ةلالشب انك د برك 5 0

 ج لا ديمملا كنك هتكلو قولان ماحلا براتلا كنق كنقلاامو )۱١(

 ۴ دس ول هيلإ بيبح فلاح تاب توقايلا ىَصَح نيبو (10)

 و لا س 8 ديدعترلا رب رتا اک هباذع تريتخا یتح ىوهملا تاهج (*)
- 

 م فكس اعوان يف تقرا اق ةّيم يسن ىلإ ثذقو (18)
 7 ( ىنمملا) “تاو - لا لاو ©2 یاو س ٩نا (بیرقلا) « و۱۰ »

 ةساملا نم ”تافتاا يناثلا تيبلا ينو يعّرو ينسو يسرف وأ يتقان مو ياحعأ نم ةئلث ددم هتمفد بم بطخ

 كتف نود يكتف كلذك ينوك عمو ىتولا يف م ءادعأ سور نرغب نيذلا لاطبألا نم انأ لوقي لزغلا ىلإ

 ىلإ لومفملا ةفاضا باب نم « عقلا ديمعلا كنف » هلوق نأ ملعا . قشمل قشملا يف لذا قشاعلاب نكتفي نيح يناوغلا

 « يتلا ديمسلا » هلوقب دارملا نركي نأ نكي و « يناوقلا » وهو ثدقم انه لعافلاو مهءالكيف ریثکو ھو لمفلا

 براضاالطبلا نم ناك ولو ةدشاا يف كتف لك قوفي يذلا قب قيقملا كتفلا وه يكتنف ”اًلذم یت قشاع ينا يأ هفن

 سيقلا 'ىرحا لوق هانع+ ينو هريغ هيلع ردقي ال ام ىلع ر دش قشاعلا نأ ىنولا يف سوؤرلا

 رجعو ٌناهنلا ماص اذإ لوم رتب كنع ملا لسو اهتم

 ”لكو ةدخللا ةثلثم ةداسوا لاو هسأر تحت اباعج ةداسولا دسوتو س رحنملا ةبللا ( بيرغاا) « 5؟ »

 هلوقب دارأ ( ىنعلا ) دلا ليقو دعاسلا نم راوّسلا عضوم مصخلاو كلذ ريغو بارتو شاق نم هب سوم ام

 ناسنالاو ناسنالا وأ صخشلا ةدارا ىلع فلا رك ذو ًاقباس رك د اک ةفاخم ت تناكاهنأل ةتقيشع « فئاخ »
 يدي لمجت نأ بح ةفئاخ يهو تيقاويلا ٌةدالق اهقْلُع يف ”لوقي 2'”هريظن مدن دقو ىثنألاو ركذلا ىلع عقي
 ممجو هب سمتي و همم نوكي نمي قلعتي ايت فاخ اذإ َناسنالا نأ ا اه ىَمأو ًاحلم ينامجتتل اهسأر تحت

 قالا هريظنو اهئازجأ ىلإ ةرظن رتاّبللا

 ليق همطقو لصنملا باصأ اذاف هيطقن و و معلا يف يي ام فويسلا نم مما (بيرغلا) هذه

 لع تنك آم ( نمل ) مصأ هنأكهعدرب نم ىلإ غصم ريغ رمأ يف هيأر ىلع يضم نم لاجرلا نم مي او بط

 تليق ىح ىوملا ةقيقح ةقيقح تفرع ام يأ يضاملا فيسلا ةر وق نابجلا برج اک هباذع تب رج ىتح ىوملا ةقيقح

 8 بجيل سلا برش 5 ند كله للا قو «اهيلإ لوصولاب لإ فر ال ءايشألا ون وئاقح» موق ىلإ ةراشا اذهيفو هب

 اذه وحنو نايحألا ضعب يف رانلاب هدي رانلا دق دقوم ك ياب اكيننب ين ثكمأ (ىتملا) « » ٠٤

 + حفلا (0) ۷۸ نقلا ورنا (ه) لإ حرملا (4) لإ حربفلا (+) مچ حرشلا (0) لج حرصلا 0)



 دكأ نوميرألاو ةميالا ةديصقلا

 عقار

 مك يف ذل التاق اذ تبرش يتأ ةقااتلا يف يناجع امو (15)

 ياو يذيب نع يسوق لاف ينباَصَأو بصي : مس تیَمر (15)
 پد

 مَجْمَأ رهتلا نم قدش يف حواطت يت لحم ناك انج نإ الأ 00
 (قل) يتكش (انزلا 0 ( سا س جك مز يتاهد ( تلا )

 مهضعب لوقو يتلا لوق
 ©” رتاقلا *ليتقلاور باطلا نف هر هينا بلتجا يذلا انأو

 .مولظللو ملاظلا أ ينإ لأ نف ينا ا أ ينإ
 هخرش مّدقت دقو « ؟"”ةَيْدْلا نع ثحابلاک» لتا نم اذهو

 رققالمك يي اعلا يف حتفلاب ةقالملا ليقو بلقلل مزاللا بلا حتفلاب ةفالعلا ( بيرقلا) « ١٠و » ٠١
 امو ( ىتمملا ) فاعلاو - اههومتو ردقااو طوسلا ةقاليك ةسوسحلارومالا يف رسكتأب و ةموصللاو بلا
 اهب تتني يتلا ءايشالا نم ىَرَلا نأ يمي هب تلتف اذيذل هتبسح ينلا هس ثب رش ينتأ ىلوملا يف ىنزحأ

 هنم اًنلظ ”رخآ الجر همهسب یر نم لَم یوا يف ينمو لاق مث نطابلا يق باق رحاظلا يف قيذل هنأل ناسنالا
 نم يسوقو يمهس ُتيقلأ اذه تبأر الف ينلتقف يسفن ىلا عجر لب ٌمهسلا كلذ هّيِصْي مل نكلو هلتقي ننس نأ
 يلتقم ”رهاظ بيم لف قوشملا ظر مهس تني يأ لوما ةغيص لع « هد ۾ وق نيكي نأ نکي يدب

 منال ينع انه يدي يتلا يسفلاو ماهسلا نم لمعلا ف ٌدشأو ىوقأ رسنا تدجوف يبلق باصأ لب

 ةتايبألا هديۇي ليال ل بولقلا ٌبيصي هاف قوشمملا متل ًاقالخ ةرهاظلا لتاقملا الا ٌبيصت ال

 هالي ؤي ينباصأف يلا مجر لب مهسلا كلذ هبصي مل نكلو بلا مهب يبيح تيمر لوقي نأ ديري ةقباَسلا
 ًاضيأ رتا نبا لوق

 «ةءاثحأو يايع بلق يف كماهس بخو اض كنع ياهس "تدر
 . رعاظلا يف هتباصإ الو نويماا هتأر ام مهس هنأ ىلع ءىطخ الف بيصُإ ىرهلا مهس » لضافاا خيشلا لاقو

 « بصي مل » هلوقب فصو هظ روتنل هلأ زوجي و . هدمستي لو هتباصإ دصقي لو بيلا هلسرأ مهس هلأ رخآ هجوو
 ظاحللا وأ هتباصا يعاترلا دصقب مل يذلا وأ هقشر رهظي ال يذلا ىر مهس ينياصأ نك لاجرا يأ تنكٌلوقي
 لضاقلا خيشلا لوق ىعتنا « ةيامترلا ةد ةتكرتو يلا تيسنف رتافلا

 كله اذإ (ن ) حاط نم طقس ركبلا يف حّوطتو "تمارت ىونلا مهم "تحواطت ( بيرغلا) « ۷ »

 زتملا نبا (4) مج جرصلا () چ دئارملا (0) هوای 0١



 _ ةوسرألاو ةمياسلا ةديصقلا دك

 مر نيبلاو نارجها سلبا نمو بأ مو تمره ينأ بج نمو )١8(
 اس ع .٠ مع

 مرم ةنابل يضقي ال ناك اذإ يكلاه ةت[ يفق يف لمل (19)

 مالم ۾ اهدمب تيتَش بنو مالم يي نم ىوذأ َنوُد كو (0)
 تاو

 15 al | قلاب يكاذملا اع اهتايخ ”عورب له ىرعش تيل الأ (90)

 ( ماس عب س سپ س نك ) ممالم دج ريغ یورا تشو ( ساد جک س ب ) لمش ( بلا )
 ( مه ) مظحتملا املأ يف يكادلا راع ( ب )

 لاق جوعا امج هقدشو هه مجضو -- حاط دقف يتفو بهذ هيث لكو ضرألا يف هاتو طقسو بهذو
 ةثراح يبا نب ٌنانس

 © علا يق ةدشك ًاجض دكته نم اېم ىرتف هتسأ لع نانسلا 3

 رهدلا قد يف عقو ةريكلا يضن لمحي ناك يذلا ريغصلا يمسج نإ الا لوقي هّسفن هتمهم دارأ ( ىنعلا )

 يتلا لوق اذه وحنو كلبف مجضألا
 اجالا اهدار يف تيس اراک سوقنلا تناك اذاو

 ريم ”رمأ اذهو . بيشلا لح ىغولب لبق ربكلا ىعقأ تغلب و تفعض يلا ( بيرغلا) « » ١۸

 همره ناو >2 مل ناو مر ره بابحألا قارف ةيئاصم ىَسأق نم نأل بجا لح ال لاق مث

 ىلع هلابقاو هتدارإ ىلع هميمصت فصو اذه يف ( ىنملا ) مرغلاو - 229 ةنابلا ( بيرغلا) « » ٠۹

 تومأ وأهلاصوب رفظأ ىتح يتييح بلط يف قاشللا لاو دئادشلا يماقأ ”لازأ ال لوقي هدصقم لوصحل يعسلا

 مالكلا لصاحو . ام اوب تومي نأ تب ال يأ تولا هل رشيتي نأ دب ال هتجاح مات هل رشيتي ل نإ قشاعلا نال

 توملا ىتح ييبح بلط كرت ال
 «رألا مل » هلوقو هحرتيف تفرع اک عجل ديدشتلاب مالم ( ىنملا ) ا (بيرغلا) ه؟. »

 ليبسلا دجال يكل یوا يتقبشع نيب و يبا "لوحي عاجش لطب نم کو ”لوقي هعمجو هحلصأ اذإ الت هم الآ نم

 قرن انتقراف الف بابحألا لمش عاتجال ببسلا يه تناك يأ اهقارف دعب ععتجي مل قترفتم لمش نم و اهبلإ
 3 - 8 ع ع+ م.
 رعاشلا ةقيشع ميسا ىّوْرآو انلمس

 وه ليقو و ناک جو يأ يق رسكلا وهو و معلا نم تيكا ”مطيحتماو -- املا ( بيرغلا ) ع« عاد

 لي اهنأل « « ما ام لاردا امو » ىلاعت هلوق يف ةا هنمو هوحتو كمل ةصاخ ايلا ءيشلا رگ

 ةدعاس لا ةا ام ہیلع لک اولمج مهنك رک اوات اک یم ةدتصو قت ام

 ج حرسعلا (e) ج حرعلا قفز خج حرسلا ٠4 (e) ± ينتملا t) AY} تايلضفلا | قفز

 ديش نآرلا (7) جج حرملا (5)



 ل نوسيرألاو ةعباسلا ةديصقلا

 ملا نم يَا تاير قوف امب 2 اهرذخ تمنا يطأ يتأ واف (۲۲)

 مدْنَعو رغ يص اييع ناک يود آلإ 327 ال ماللا نم (99)
 ع 2.

 ميسم طبر لك يف اهلا ٌدودق ”قفاوخ يهو ہللا اما ناك 5١

 محن اوڏ وأ قورب يثاوح اتاك وق مطا تابذدتلا اهل (؟8)

 0 ةدمص يف لش يئهاسو ينتكم ناوسا نم كلانه اذام
 حامرلاب اهموبكو برملا ناديم يف للا ودع ةتوص اهءايخ لهآ فتوي لع ترش يتيل الأ ( ىنمملا)

 ةّدش ىلع حاملا رسكب * لد ( مش) ةخسن يف اى اهوذتب ليما هريثب يذلا برملا راب مفضي لح أ ةرومكلأ
 لء" وسلا لاق اک لاتقلا

 ©0لولُق نیعراتلا عيارق نم اهب  وبرتتو قرش لک ین انفایسأو
 اک مدلاب ًالقتم نوكي یتح “لا ةراغك اهرذج ىلع ةديدش ةراغ تشنشل ت ردق واف ( ىتملا) « ۲۲ »

 ُهلْمَح هياع لقتي ريثك مدب اًنطام اهردخ نوكي ىتح يأ ملا تايار ىلع هارت

 نم 'توترا ام دمب الإ لاتقلا نم جرت ال يتلا تايارلا نم ( ىنمملا ) "”مدنعلا ( بيرغلا ) « م »
 ةرجلا ديدشلا مدللاب ةبضخع الإ مجري ال يأ مدنملاو رخلا نوب ةغوبصم اهّمأكءادعألا ءامد

 يأ ماهسلاك يشو هيف يذلا وأ رطل را مّيسملاو - < اواو للا (بيرغلا) « » ٤<
 سس وأ لاق ماهتسلا كش ىلع روس

 يش ن ناي طبر نم نوّصلا ىلإ ةعاس َجّوْحَأ ضرملا انيأر اتاف

 امر لوق اهب نسی نهال ناسا يناوقل | اهلاب دارملاو تايارلا ىلإ حجار « اهانق » يف ريمضلا ( ىلا )

 ةططخلا دوربلل تاسباللا يناوغلا ٌدودق تبنت اك ترتبت تايارلا كلت

 ةشيئرلا تّفَعو - « دملا هسأر ىلع ْتنقتَح » لاقي ةي وألا نرخ تابَذَملا ( بيرغلا) « » ۲٠

 قباؤذ عج بئاوألاو - اهب تبهذو اهتك رح ةقوصلاب حرا تّهو تعفتراو تبهذ (ن) ءاوها يف ةفوصلاو
 . « هتريشع ةيصانو هموق ةيا ثيز » هنمو ليلا ةا وذك ةالعأ ءيش لك ًةباؤذو ةّيصاّنلا لصألا يف يهو

 4> اوّل ةمطاس رانو . ةبذعلا يهو هترخاىلع ةقلعملا ةدلجلا يهو ل رلا ةباواذكى حار ام لک لع قلطت دقو

 « ءازوجلا خت « ًاضیآ اھ لاقي اهيف بك ایک ةمسنل “ےس ١ ءازوللا بئاوذ و . ةرشتنم ةمفترم اهْلَمُش يتلا يأ

 نأل اهتعشأ قوربلا يشاوح كلذكو سرش يف تفرع اكساهنم ةعطاسلا ایا مجتألا بئاوذب دارأ ( ىنملا )

 جالا (3) ارك حرصلا (م) چ حرعلا (4) يق حربفلا (e) هج ةساخلا («) تاللا )١(
 جاتلا (م) ساسألا (۷)



 نومي رألاو ةمباسلا ةديصقلا >

 5 فلا و 32
 مولا جيشولا نام بكاوت حاير نهن اذإ (؟9)
 ميم ناتملا راو لك ىع 2 لدزمت “لک نيلعلا اشد 590
 مقمشق رارفلاو ايندلا يبأ كَم رم هر ج 2 بئاتك (۲۸)

 (1ع) طاللاراوم ( سا! يكس ب) (ب) ( ق س مك) تانم ( بلا )
 ( مس سا مس نسي س ج س نك ا جك ب ) ىديهت ( ج )

 مش وأ ةعماللا قوربلا ةعشأ حايرلا اهنك رح اذا مخا رةيولألا رخ ناك لوقي بتاج ءيشلا ةيشاح

 يل لاق « قورب كويذ « موق لل 0 < قدري ا « لوقو ةمطاسلا بك اوكلآ

 ناک را نم تاعالا یا والا (ىنملا) co جیشولاو 7 5 ( بيرغلا) »1«

 ای رلا تک رح اذاف مهحامر ةرثك نم كلذو حامرلا بک اوم اهمنأك 'ر هلت حودملا بكاوم نكتو ةاشلا وأ

 ةرهتكرح اذا يأ « جييشولا نام تيانَم » نيتخسن يفو اهب رحت جاما کا وم ناک ی رت تاب دملا

 حامترلا ىلع قاروألا َماقم موقت ب تايذملا نأ ينعي رحت حام را اہنم تص يلا راجشألا نأك تيأر حايراا

 خبشلا لاقو .٠ "تك ترحم تداحشألا ناك كل رهظ رتابذملا حاي را رتك رح اذاف قا روألاک امسوؤر ىلع امنأل

 8 روصنملا ركسملا يف نكت نأ امن. اقوش اهتبانم ابعم ”تزتها ”تتزتها اذا ابنا رخآلا هجولاو » لضاقلا

 رانه نب رواسملا لاق قلا نسخا يملا ٌميرسلا يوقلا اهريغو لبالا نم لدرمشلا (بيرغلا ) ۷

 ارم لزج نايتفلا نم مَ لدرمش ؛ لك داع اوُموُغ تلق اذا

 لاو - رسككاو رتفو فمض اذ اروخ(س)َر ر وخ ن٣ يرجلا ريثك فلما لس يأ نانعلا اا سرفو

«YAD»نم هتعاجش نم هدي رب اع يش هينثي ال هّسأر بکر ب يذلا _متقلاک متتلا (بيرغلا)  

 ليقُط نب ر راع لاق بضفلاو لظلا وهو مثلا

 انشا مولظلا اتع اهدمب تن لق نيقيلملاب انلمف نحو 0

 رعاشلا لوق هنمو ركق الو رظن الب هيلع ردق ام < 'لكمطقيف ايل بطتحي نأ وهو بطاحلا مَع نم هيف ٌلصألاو

 O طال ليللاب ءارجشلا مشب اک الئاس حسانلا مشغاف دي حلقو

 رارفلاو رةيندلا لاضالل ركن هاتأم هنارقأ ىلع ٌمهبَتسي عاجش لطي “لك قوست بناتك يه ( ىنملا )
 هدير نع هي هفرصي مل برحلا ىف مدقأ اذ

 v۸ ةساحلا (ع) اچ حربصلا (e) + حرسلا (9) بكج يرملا 60(

 نالا قفا ٠٤١ ليفطلا نب رباع )٠(



 o“ نوميرألاو ةمباسلا ةديصقلا

Oمج  
 «فلا)

 2 وم ريغ مالا نوب رعي الو سرطان ريغ برحلا َنوُدَهْدَي اف (؟9)

 لت ريق هلا رسب لع وفل نع مراسبأ ىبكان اتق (0)
 محي مل ىذلا ىلعألا نم اش هع رو مج ف ىَدُم جمدو (؟١)

 مرمت بابسألا نم رم هنيو هلإلا نيب للصم (؟90)

 (سا س بن ) مه (بلا)

 لواطتلاو ءيشلاب باجإلا وهو سرما نم بحمل ُربكتلا ٌملاظلا سرطغتلا ( بيرغلا) « » ٠١
 لاق ربكتلاو ملظلا وه ليقو نارقالا ىلع

 00 بوركم نع بذ حالا ياش  ٍسرْطَقَتُم رعاش نرم مهف 3
 مص يأ نيينجلا مضهج ريب و د هلكلكب مهالع هنارقأ ىلع ٌلحفلا مضوجنو س ”رطقتلاو مطمتلاكم ع ةوجتلاو

 اذاو ربو راکت مم اودهش برلا اودهش اذا ( ىنملا ) ريجولا ”ريدتسملا رةماطلا مخضلا لاجرلا نم مضهتلاو

 ةلئاق ةيرض اوبرض َسوؤرلا اوبرض

GY»زيزعلال 5 ر زنتلا ينو هر ۇم ”همدقمو هالعأ لمس < لمجو هسأر ىلع هبلق ( نإ هسكت ( بی رخل )  

 ةعاجشو سأب لهآ مهتوك عمو ( ىنملل ) ر لذ نم هأطأط هّسأر سكتو « "”ههسوؤر ىلع اوك ركن مث »

 يأ رشبلا لمت ىلا ًاجاتع نوكي نأ ريغ نم هللا ترسب “لع وه ةفيلخ نع ”ةمعاخ مراصبأ انركذ اك مادقإ و

 ساقلا لمت نم ال ىلاعت هللا مافإ نم ذوخأم هع

 يولعلا ملآعلا هل لاقيو يناس سيل ینا ىلعالا ملاملا ىلعألاب ڈارملاو ٌمضاو ( ىنملا) « ١“ م

 ياحورلا ملاعلاو

 ضل وذ نالف م موق هنو ًاديدش اف لف اذ “زّبحلا مآ نم کا هيلا (بيرشلا) <« سي »

 وهو ( ىنملا ) « ؟7ىتوتساف قرم وذ » ىلاعت هلوق هنءو لبا ةقاط كرما رقعو لح بحاص يأ « راّرساو

 وه ىلا يناحورلا ُد يلا انه بسلا ٌدارملاو ادب مطقني ال دكت ل صتم * كيس ىلاعت هللا نيب و هنيب يذلا

 سلاو هدابعو هللا نيب لصتم بس بيس هضنب امالا نيع ةفرط عطتني ال اد هللا نيب و مامالا نيب ”لصتم

 ةي رذو لص يأ « يتجاح يف نال ىلا اس يل نوف تام » زاجل نمو ليلا للا يف

 هک نآرفلا (ع) ج نآرفلا ()  نالا )١(



 _توسيرألاو ةمباسلا ةديصقلا “>

 رل لذا يخول هب لاق هلق ةقيقح نت مل نأ اذإ (0

 موتا يظانفلا ونيل ليد ههجو يأ نم رطح لك ىلع )۵

(fe)موتي ملو لقي مل هلا نع هَقْمَو نانلا دأب مل ول ما  

 رك يألا نم روطسم ثراوو مراص ىلا نم هام لم (۳)
 ےس «فلاو 1

 ملحم راسم ال لح سالو برامج ىم ال بيع هردو (۴۷)

 مركتلا نود قالخألا مرڪ هل هواقتلش نع عبطلا يف اع يِنَع ؟)

 لكم ريغو قاع ريغ ىلإ ملال در ؛لضفلا الولو نادو (؟9)
 (ط س سا س جل س قلز ثداحي ( فلا )

 لصالا يف 'مسوتلاو هسترفنو هلّيخت ءيشلا موتو  ؟ ص “ایا (بی رغثلا) « وو موو سوو جھ

 “نوم وتملل رتايآل كلذ يف نا زي زماا ليزنتلا يفو فترعتلا نع ةرابع لج مث ةمالتلا وهو _ مولا هبطت

 لاي وط اسبح هتسبح اذا هتيتع كلوق نم ديلا سوبحلا ىّنَمْلاو -ةرذملا ( بيرغلا) « ۸و » ٣۷

 ةبقع نب ديلولا "لوق هنمو
 < برت امو شتو يف رم یتا مدلك رهدلا تق

 لبألل لت بش نم ةريظح يهو هنيا 0 ا يف نح جاه اذا“ ل لق تيبلا اذه يف ىتملا نا » ليق
 شي ام هنلك يأ هاّنعو “ياب تابوا ىدحا نم ت تادبأف ناعم هلصأ لايو هتف نع غرب تأل ليطاو

 هلق ىلاعت هللا هملع امم بيلا ٌملاع وه ( ىنمملا ) ةيتراع هايإ ءاطعأ اذا ءيشلا هراعأ ن “لوم ٌرامْلاو - هيلع

 نکی اى د نو عسل رابتخالا قيرط نم ال يأ براجتلا قي رع نسال يا قیر ن
 يقم سيل هملع يأ « براجت یم ال » هلوقب دارأو . راعتس» لع ال اذ ےل ملح وهو ٠ . رشبلا نم

 ثداح لب فاك وه سیلو بيفغلا م هاا « داعب قممأل » تا ضعب يفو براجشل

 انراصيأب هارت نأ نم هتلزنمو هنأشب لجأ وهف الإ و هناسحاو هلضقب اتم يرق وعو ( ىنمملا) « مو »

 ”لوق اذه وحنو همكتو هتيؤر نم نيمورح انك اتم هتاذ بيرقتب انيلع لّضفتي ملول يأ . انتنسلأب همّلكتو
 1 يرعلاو يرثحبلا

 ٌحافتراو ادعا ةلاناف كردق تدم و ًامضاوت تود

 جالا (0) حاسسلا (4) هج حرصلا (؟) جي كارلا (؟) جج حرملا 0)



 AY تومرألاو ةماسا ةديصقلا

 ”مفاش كل هماثأ هرم ناك اذإ 639

 هب يذلا ءاضر ْمَدْنَث مل تنأ اذإ (9)

 بح عابطلا كن رک مل اذإ (9)
 فلا

 هناثي عو ةادقألا امتأ الإ )©

 قون بوث قتلا ام ىَتُم ماما (8)
 اهنانب ةافثلا يديأ "تّطَسَي الو (ه)

 ُلّصفلا جاتا معتقلا الو (5)
 ةلالد تلدتسا ام سفن هيفف (5إ/)

 «(اعريع ) رع (ط - فس ےک ) ( بلا )

 یاست ْنَأ دعبن سمشلا كاذک
 رقت ىلع متمضاوتف مولع

 3 ”تسلف ايندا وب زوش,

٠. e 5 3 

 مرڪأو ىذنأ هش عزا ىلإ
- 5 0 0 

 ل

 لفت : رر دت + ىرخألا “و

 (سا س ےک س یاس قل ) تیب ( ب )

 شا او اهن ءوضلا وندي و
 روغ ىلع ماوقآ حصاوت

 درب هتلمنف هللعاف نل اش وهو ةموصملا يف هبلغ ًايمخ (ض) همصح (بيرغلا ) «ة5و١2و2*٠»

 حلالا هنم « لعق »

 مصقو ل زيقو هلذأو هناعأ يأ « هللا همصق » لاقي

 هرسک (ض) هصصقو - هارَخْشَي هرخطع ءرخافكح شاب هاذ قلح فرح هنیع نكت مل نإ

 انهه ٌغابطلاو ماو س هيلا هب ل رزنأ ملاظلا ”يلع هللا

 عل و ّلقعلا ةيهنلاو -- ٌناسنالا اهيلع ليج يتلا ةّيحسلا يأ ةعيبطلا ىتمع . بط عمج لصأللايف وهو عملا ىنمب

 صح يلا رک نأ تيب معو حضاو ( ىعلا ) هيفاني ام لکن عو حیقلا نع ىَعْتَي هنأل هب يي 7 ھت

 77 هنأ مامرالا بح + لجأل يه « م2آ یب انمتك دقلو » هلوق يف اك تاقولخلا رئاس نيب نم ناسنالا اهب

 رک د لات هلوق نم اذهو ٠ ءالقملا دنع م “کی وه سياف مامإلا بح هبلق يف نكي مل نءو ىئوقتلا

 « اتتا هللا دنع

 يو تلدتسا نإ ًةلالد سفنل هينف يأ ةيطرش « امد هلوق ( بارعالا) ”EVs Eg EO و

 2لا لل ریخ نم اولش امو » ىلاعت هلوق يف اک غراضملا اهدمب ناك نإ م مرو د ةينامز ريغ
 2 وميقتساف يكل اوماقتنس ام د وح ةينامز « ام »

 نوكت دقو «
 نوكي نأ نكميو مكل مهتماقتسا هدم مه اوميقتسا يأ م90 او

 نأ نيب رألاو سداسلا تيبلا لصاح ( ىنملا ) ةّيماهبالا مستو "تناك فن 2 ستل يأ ريكتتلل « ام »
 هل دوجوک ل يلد ىلإ جات 1 تاّيهيدبلا لجأ نم مامإلا د دوجو

 + نآرقلا (۷) چچ نآرقلا (2) چ نآرقلا (ه) ل ج نآرقلا (4) ج حرعلا (۴) لب يسرمملا (۲) ۲۲۸ يرتحبلا 0



Aنوميرألاو ةمياسلا ةديصقلا  

(EA)از ةعيداوملا يجر عذَج ىلإ ع در ءادألا حت اذإ  

 ملا جيلا لع مبسم بكار وألا يس مهب َراَمَم (45)

 متتت م تلت ام نكي ل راو يا كب أب نأ هيتخأو (6)
 رمق برأ تحت هنم راس ولو  هتالظ لج ع تلا تحت راس اذإ (89)
 مدقم َلْوُأ سكتا نادملا ناكف  اهرارك ترك مادقألا تي نإ (00)

 ميت قَرأَملب اهاطأل يلم يهو برملا نيس كحضتو )٠۴(
 قول رر

 اس اهلا يدرتو عراد 2 ريغ 'سراف اہلع ودعيف )٥6(

 لؤ ارزش يقادحألا يف ملا الو  لئاقب ارب ماحلا قوف ُبْرتفلا الف (ه)
 ( ساس حك س هم ) ةينل باكرا ريس ( فلا )

 هنمو ناسنإلا نم تدخلا باشا ىلع قاط و ينتلا لبق ام مابا 3 غذا (بيرغلا) «غةوؤم»
 : نآورم نيرشب حا حدی ءاطحألا ل i عدلا تملا ةلرألاو . © . عج اهيف يتبل » لفون نب ةقرو لوق

 مطولا كيرألا هلع هيدي أ تارام متم نك أ ل ول رشب ای

 : رعاشلا لاق ملزم لعّولل لاقيو ُلعَولا عرذجلا ملزألا لصأو
 © مالا مَنْ هوي نم اجت جان يح تاكو

 بالا “رتو س “لولدلاو # ةدبأ ناعذج يعف نس اه طق ال ءابظلاو لوعولا نأ کد دقو

 رعبا مدل س “لاو >2 مدرطي و مآدكي يأ فيتسلاب ماش ن نالف ”رعو اهدرط لشو الش ( ن)

 رهوج دئافلا عذجلا j دارملا لمل (ىنعملا) ئرب يأ هتد مدسناقح بقا ن ينحف ءازهأط ر دامو نَا
 هبكرع حامج کارا درب اک مهحامج عقدو مهذأو معربقق باش دئاق ىلإ مرا 7 در هؤادعأ ىفط اذإ لوقي
 ”معادعأ مهم رسي ”قاَذُح ارق هدنع يأ

 طوق هنمو قوربلاب بدم اهمأل ”مثبتلا اهلا بسنو لوقملا يوذ نم فويسلا لمج ( ىعلا) «ه.»
 ةراشا هيفو ءادعألا تق وعو ا مال راب اهلا ترش أ كن أك فويسل لا عملت يأ 0 © قربلا ملت »

 دص اهكربال نبأ ةلوقصم .ودمملا فويس نا ىلا
 ٩۶ لاو 20نادطلاو والا 2 رالا (بيرغلا) ههو هغو هو و 8

  Oحرصلا (ء) كي حرصلا (4) مال تايلضفملا (+)  ياج لطخالا (+) بي ةيابلا +
 )1( چ حملا (4) ا حرصلا (و) يج حرفلا (۷) ساسألا )٠١( چ حرصلا



 A نومبرألاو ةعياسلا ةديصفلا

 ميسم تورت ال مف ابو  ملاخم َنورَتْظَي ال مف تباهأ (55)
 مروا عترملا ييو ريب هيانَج نم الاما ّمَتَر دقل )٥۷(

(oN)مدو ريغ ضوحلاو دراو ردكم ريغ هانا ن وكي تح  

 مارو لامس نم لو مش اذإ لئاقو ءاطع نم ا اوميشف مق (69)

 يرتحبلا لوق هنمو اذك ل مفي نأ هب قاب يأ ادك ل مفي نأ يلوح وه لاقي ةقيلطاو يدا يلو -
 جاف لیت ىتح موُجوأب  اهئابغ ٌدالبلا قش نأ َنوُيلم

 “2ر لاو 2 ریاو 2 یجیلاو 20قزألاو س لحاو یم هب ردجو هب ”قيلخو هب طوقو

 اوباجأف وغلا ىلا سانلا اعد ( ىنمملا ) “مرلاو - “"ملالعاو # باه ( بيرغلا) « ه٦ »
reدجوي الف ءاينغأ مهلك اوراصف حيلُصلا يف 2 لاومألا ل اب و . هدهمل ضيقا مهتم دحوي الف ةلوعد  

 امهملط يف او وداهتجا ولو سالا امہ 2ک الق ايندلا نم م ءدملاو علاطلا د دوحو دقق يأ“ ريقف مهنم

60 0 
 مخو ”مامطو هلر رسل و هلي وتسأ اعطا موتو ٣ واو ر ( بس رغلا ) ه« هملو هالا»

 رررض الب هيف عترت ”قفاوم متر انلامأل هبانح ( ىنملا) امال جيل ةميخو ضرأو لک الل ینفاو م ريغ

 هلضف يأ ردكم ريغ هلضف هام ٌنوكي تيحب هبانج يف يف اهانمدق يلا انامآل ًانافو انجئاوح يضقي حودمملا نا يأ

 رضوا نامت دقو . مدهنم ريغ هناحا ضوحو هديدمت وأ هيف في وستلاو ءاطملا يف ريخ تلا ةرودكن م يفاص

 دقو ماجلا نب نيصُحلا لوق يف اک. ملا هب دار دقو لس يبا نب ريهز لوق حرش ىف ينزوّلا لاق اک رحال
 قدزرنلا لوق ىف ا وغلا هب داري

 د َسانلا زظ ال نمو م هحالسب هضوح نع ذي مل نمو
 م نُ ا کو انمتل اذا ابلثم يلاَوم رم متكح ول سما

 ع م راكم نم فارش ونب و عتاقسم ىلع سْدُع ونب ٰيضوح
 غب .ىناه نبا لوق ىلع ٌةقداص يناملا هذه نكي نأ نکو

MIS SD CED o 

 » اورظنا ءاطعلا يبلاط رشعم اي ( ىنعمل ) “"مرللو "حلاو “ىلا (بيرغلا) « ه۹
 نييكوكلا نيذه م حرش قبس دقورمّر'رمو كاع ءوت ىلا سانلا رظن اذا هتاّيطع ءون ىلا

OD TG 

 کپ حرصلا 0 ج حملا () لج حرملا دي ثب حرا e) + حرعلا قفز يرتسبلا 0(

 مم تاقثسلا )١١( يك حرصلا )٠١( الل حرصلا (ه) جج حرصلا (م) جب حرصلا (۷)

 + حرسلا (۹) ك4 مرسلا )٠٠( 2 ےس AeA (ME) ئاللا ٠٠١١۸ )٣+( تالصفلا (1؟)



VY»ن وعيرألا و ةعباسلا ةديسقلا  

 ءّراج نإ ءراج نع اولأست الو (۰)

 اهقورص يرجت ُماَيألاو ُرعَدلا كل (81)

 بنذُم لكن ع حملا تأدب تنأو (0)

 لشي هيلا قي ال ردا وه
 1 عاملا

 FF 357 س ع اع
 م فررو عح نم تدس .

 ص

5 0 2 
 مرج لكن ع وفعلا تنس تناو

 كت ريدق نم ةا الو ددو نطاوللا يف ةانأ لو 00
 رخو ريثك نع حلمي فيسلا نم اضوم وفعل "نأ نتي نمو (8)

 ملت لوط دس الإ مزا الو نت لوط دس الإ يأرلا امو (0)
 م سانلا نم م رح نمو ًاكارد 2 ىرولا نم قزز هقزر نم كار (ة)

 س
 هم

 مدي هڙ تي مل نمو هرڪو هكلم ديم ۾ نمو 0
 مبتلا كحاشلا هجوك بورع قط لك نم لْجْتلا تاّرَدبلا كل (38)

 ا س حك س يي س قل ) مزعل ( نال ا ( سا دس حك لاما رع (فلا)

 رظنتاو هيف كمت رمألا يف ملئ (بيرغلا) « ۷و و و و دعو و ا و ۰ د

 ربك آلا شقرملا لوق هنمو

 »دن ال نأ نيهر ليحرلا نإ الجت ال اول يحاص اي
 نيتسلاو حبارلا تيبلاو يبنتملا لوقب نيتسلاو ثلاثا تيبلا لباق ( ىنملا ) ° شرملاو - ° ةاریلاو

 علا اهيا ال ةجح  رادتقا ريش يآ لح لک

 ىلا عضوم يف فيلا عضوك ضم ىلعلاب فيلا عضوم يف ىدنلا ُحُضَوَ
 يه لبقو ةكاحتملا ةأرلا ةبرملاو ةبورتلاو  ةقطااو س تارديلا (بيرغا) « ده »

 ”بومآلا ءاسنلا ريخ » لاقي و « "اَ رع » ىلاعت هلوق سف كاذب و كلذ هل ٌةَرهظملا اهجوز ىلا ةبّيسعلا
 وأ كحاّضلا كهجو رتا نم رةقاط لك ( ىنمملا ) عيت اذا ةبارع ( س ) برع نم « “ ؛يورتلا
 نف ناک ن ا « متتیتلا كحاضلا هجرك هلوقو ةميظعلا رهئاندلاو ماردلا سايك أب هبت لالا لذبل طشانلا

 تاّردبلا كل » هلوقل ًاربخ ناك ن او مبتلا كحاضلا هجرك" ربورع اط لك نأ هانمف « ببورع ٌمقلطل »

 هاج حفلا () ١+7 ينتملل (4) جڳ حرملا 6 چ حرملا (0)
 ناشا (4) + نآرقلا (۷)

 ع+ مم تانلضفلا 005

 جک حرسلا (5)



 Y1 نومبرألاو ةياسلا ةديصقلا
 ھا

 مرو ةمسل نع قمار نه سي وثكك وأ وأ لابألا ةميْسس س ا )

 مرد لؤزلا اهتحن قادت ناو ذنب دولا اهتحت ردت یتم (۷۰)

 (ط) قماش ( فلا )

 كهجو رتا نم ةقلط لكن م تدك يلا لْجْللا تاَرّدبلا نأ ءانمف « بورع ةفلط لكن م ٌلْجَنلا
 وَر ب لکم رياندلاو_مارتلا تاردب كبهاوم نم يأ كل » لضافلا خيشلا لاقو . متسيتلا يا

 تأت « متستلا هجوكه يلا ةششبت» ٠ ةقلط اهيلا فر نم ىلا ةبّيحتم ةبناغ يح

 جدولا وحن ءامّقلا بكرم نم بكف رم وأ غ وهو جْدِح مج جودا ( بيرغلا) « ۷۰ و » ٩

 يثراحلا ةبلُع نب رفعج لوقك قب وعصب جورا قوحألا لصأو جرخو لاز قهزو -
 مرت سفنلا تداك تلون الف ٠ "تعّدوف ةتسماق مث تيغ تأ

 باودلا نم ًاضيأ قهازلاو . اقوه ناک لطابلا نإ ”لطابلا َقعَرو قبلا ءاج » زي زعلا لي زنتلا فو
 هب دش لاشا تعا ةئيه ىلع ًاضي رع نوكي مد نم :ليح رسكلاب لاو رحللا زينك خلا نيمسا

 ٌطاشنلا ڈتنلاو - رسكلأب املا هنمو م هادش يأ دحاو ین هرو هرو ةن هنم ةمطقلا ٌلاحتلا

 وهو ءاشلاو لبالا نم نا تاو - اار تک غ ا اعر تأر ةقانلا ردشتو رمألا يف ةعرسلاو

 يق سرفلا عفادتو 3-3 او س آرقو هدف ومل رج رج نأ » لثملا يقو لزاما نساا يف زواج يذلا

 وهو لولا نم تضهن يأ اپناک وب , لیلا ٍتلازو ليما نم داوا لورو س عرسأ يأ عفدناو هريس

 يف اطا براق ( ض ) اونو بنرألاو دقتقلا م مرو - هتنخو هتعرس يف بيج يأ لور ديس و ةكرحلا
 هابأ نأ كلذو ارب ىت ناكو مت نب كلام نب مراد يهم هنمو « يلا څ خيشلا مرد » لاقي كانك يج

 لاتف وطنا براق و الق نم اهتحت مري وهو ابلمحي هءاج رةطي رخ ىف یتا رحب اي لاق ٍلاح يف موق هانأ ا

 لبالا د م ةن اک اهربكو ابمظع يف سايك لا كلت ( ىلا ) “یوزل دم راد يبس مرا ماج دق هوبأ

 یتح ابات اهروهل ىلع ت تبثت داكت ال يأ اهعوسُ نع ”لوزت اهضمب و اهروهظ ىلع ةدودشم اہضمبف اهومكك وأ
 اك ألي اهريس يف اه عِش ناردقت الو اقش الإ اهب ضهنتال ةيداعلا ةيوقلا دايجلاو بالا نأ

 رعاشلا لوق يف اكل اب آلا ةمنسأب ةريكت ناك اذا رطملا ”تارطق بشت بشت دقو اهبل ىلع ةباودلا ةردق مدعو القو

 هباصُم يف ”لباولا اتاك  هبابر نم نسا يف بقا
 “2اس يف لابآلا ةا

 هجولا اذه نوكي نأ نكيو هتمنسا جرافتراو لبالا نم بيس هتأل لابآلا ةمنسأي هامل تيم ٌحراشلا لاق
 لمت ءىلاه نبا هيبشت يف ًاقداص

 )٩( نالا (4) ج حرصلا () لج تآرفلا (؟) ++ةساجلا )١( نيدلا بع ةمالما فاعكلا دهاوش حرش ٠١



 نوعبرألاو ةعباسلا ةديصقلا هاف

 مرم ريغ يغ ءاواللا يف ضل ىرق. یرقلاب جنب ضرألا كولم تاکو (1)
 ا

 رس و فلا

(VY)رنا ءاوليا كارب نم تأ امو ةَمْرِس باج “تّطغأ نأ قو  
 أوتو یدارف نم یتش ٌحلاوط امس او ايندلا ت دقف (۷۴)

 مّجَرلا ثيدحلاك الإ وه امو ةقيقح كاويس ىف ًادوُج دولا امو (۷6)
 (مه) مملا (ب) (ط) بآ ( فلا )

 2 رشي يأ انيلع حجبت نالفو هب حرف احبت ( س) ءيثلاب حجت (بيرغلا) « ۷و۷۲ و١۷ »
 ا ؟02ءاودااو س هريغو نيالا ن ن٣ هلريغ هطااخي مل يذلا ُصلاخلا ُضْحْلاَو - ”مظعتي ليقو ام ءيشب ياي

 ءاوملا لهأ لبإ ٌكلزبلاو # ؟"”ثأو  باحسلا نم قمطقلا ًاضيأو نيثالثلا وحن لبالا نم ًةمطقلا ةمرصلاو

 وب ( ن) ٌُريعبلا كرب نم كور عمجلاو كرب حاولا ًاقولأ تناك ناو تقلب ام غلاب مهيلع حورت يتلا اهلك

 ةفرط لاق هردص يأ هكتزب ىلع عقو هتقيقحو تانتسا اذا

 وکرم بضم يشم اهيداوت يقام تراثأ دق دوځُه كرو

 ثيدملا يفو ءام ىلع ساتلا نم ةعمتجم تويب ليقو “ىح عججاو ةينادنملا تويبلا ةعامج رسكلأب هاوخلاو س

 لاقيو ردحاو دم ادحاو يأ یدو ىدارف اواجو «  جْ اف ناکا مسا اولا ين حن ود

 قوثلا من مص نع وهف ٩ متصلا » ُباوّصاا ناك نا ( ىنا ) e وتااو س عابّرو ثالثب تش داق ًاضيأ

 ما و نيتبلح ني ةبلح كرت ”ريزغتلا لیقو ال عقب ءا اهعورش مک لیتو اھلح كرت يأ اهررغ اذ
 ز لوق يف اک ستم يأ صمم م فل أو لكلا انف « متصلا » باوتصلا ناك او . نمسنل اکر

 @ ممم يناأ دعب و يفلأ ةلالع تولت اوُحِبصأ مهارأ داكن

 ةنيملسلا ءاوللا لبا نم « مصل اولا لرب نم » هلوقي هدارعو و مضوملا اذهب ىلوأ « مَا » نأ يدنعو

 ةعطقنم ريغ رقي راج ةفايضب مهفايضأ ىلا ديدشلا طحقلا نمز يف مهئاسحاب ع حرفت ضرألا ٌكلولم تناكو لوقي

 ايندللا ع يم تنأ کر ةنيشلا امدالوآ عم باتا قالا نم ةملقمهاطعاب ”رختفتو ضحلا نبل يئس نم

 لالا نم اياطسلا فانصأ عيمج لع لمسشي هنأل كريغ دوج نم ”رفوأو نسحأ كّدوج يأ . ةلماكلا اپتداعس عم

 ةيلاتلا تايبألاا يف ء ءيجيس اك ةلزنملاو ّرملاو

 وه امو يزاج هتاف كريغ دوم ًاقالخ ةقيقح وج كدوج ( ىنمملا ) © ا (بيرغلا) ٤۷د

 ريهز لوق نم مّجرملا ثيدحلاو نيقيلا دنع نآفلاك الا كدوج دنع

 جج حرصلا (0) چچچ ةیاملا (4) هد تافلملا (©) چ جرصلا )لب حرصلا 1
 وچ حرصلا (۷) « مرخع تاعلاط لام تاديحص م ةياور يقو ۷١ تافلعملا (5)



 متَجَتُ مل عبطلا يف هنأ ولو  ةمُف كي م قتلا يف هنأ واف )۷٥(
 مرم ءايغأب ةفك تهن اذإ هدحو لاماب سيل دوج كذوجو (9/5)

 مَدُم ريغ العلا ىلع ًاديع هلك ٍسشييلابو اهدي هي نكلو (۷۷)

 قُم ربك أ وفملا نإ وفملابو لئن لزجأ جلا تإ دعلابو (/8)

 © مجرما ثيدكلاب اهنع وه امو و يلع ام الا برملا امو
 عبط حودمللا دوج نأ مالكلا اذه لصاح ( ىلا ) فأكت ےشجتو قلا ( بيرغلا) هاه

 دوج نأ ول » لضافلا خي خيشلا لاقو ٠ الكت نكي مل عبطلا يف ناكرلو يسع نكي | سفنلا يف ناكول ثيحي

 نكي ل عابطلاو قالخألا نم ناكرلو ًالّذَجو ة ةَولَس لب ات رخو ةع نكي مل سوفنلا موه نم ناكف لوك

Gis6 ةحاجسو ومع لب  

  VDاهاَدأ .نيدلاو ةيدلا حرَعو هدأ مري ام وهو ةمارلا م 26 (بيرغلا ) 6 اله والاب و .

 را ر رک دب تضم اذإ ٌهَدَحَو لالاب دوج الو ( ىنملا ) “نيمراقلاو باقرلا يفو » زيزعلا ليزنتلا

 ت نكلو هتامارغ لامتحاب ” .ركلا لفك اذإ يأ اهو وأ رقيتلا وأ ذل ةهج نم ةمارغلا يف عقو نم
 ا ضارغألا نم شرب بوشم روغ ًاصلاخ كدوُج نوک لاح ھشیع روم ةيافكي م وقت مث ًالوأ لالا لذي

 ءادإ نع ارم ناك نإ هءاطخ نع ونت مث هنأش_عفرو هدجم ءالْغِإب هيلع لفتت مث “مول وأ مذ هقحلي
 يف لاق اک ةريثك دوج ةوجو نأ مالكلا اذه لصاحو هل بهاوملا لزجأو مئاقملا ربك أ نم اذهو كقوقح
 ةقباسلا ةديصقلا

 00 فطام رحبلا ٌجوم قادت اك  قدحاو ريغ ىّش هاياطع يأت

 يبذتملا لوق يف ءاج اك ةضرتمملا قئاوعلا ىلع هانعم « تالعلا ىلع » هلوقو
 “> نيعرافلاب هتككو هلك لالاب تالملا ىلع اوج

 يللا ركّذي وهو رضخألا نب ةلممش لوق حرش ثيح انب وكت دلع ىلع يأ © انتذاع ىلع » يرابنألا لاقو

 ريهز لوق حرش ثيح لاح لك ىلع يأ « هتالع ىلع » ناسللا بحاص لاقو
 ر هتالع ىلع داوا نكتو ناك ثيح “موم ليخبلا نإ

 )١( ىنتلا (0) ي حرصلا (*2) باب نآرفلا (<) ۴ حرصلا (0) ۷۱ مس ٠
 )( ناسا (۷) +۹۴ تايلضفلا

(EA) 



AVEنوسرألاو ةسباسلا ةديصقلا  

aSت 503 5  

 مرت لم هيف ىنيق نک ىر يذلا نايملا اذ نع ير نمف (/9)
 هَ - - 5 ے و 7

 مرخا رمشلا نم تسب نع ممسلا ابن املثم ناك لوا يسع كنم الخ )8١(
 . سوک د ےک

 مركو رجب نم ارام تگرذاف تاربانلا يلايآلا اَمأف )۸٩(
 مدنتو ةرشح نم امانا ْنَسطَقَم تافلاسلا يلايآلا اأو (80)

 مش ريخ ءاحطبلاب كدت  جْوَتُم ريخ تشك نأ بج الو 86
 رمَضهَج لک نم ”كالمألا اہ دارا يأ ةجلل ناجيتلا سلك ملو (85)

 مکشم بيغو ام رأل نكلو اهتدَقَع اهاتس نم واقتال الو (86)

 ( سا اس دک س جيك س ب ) ددوس (ب) (م س ییا دک ) یھوت ريع ( فلا )

 مج ال .فورعملا لتس قم هاتف بحر رتالملا ىلع اوج

 يتلا لوق اذه وح ( ىنمملا) هوه
 © رت نايملا نم نيقيلا راص هلآ ىت لع ُنايملا یگ

EERE HESRENا  NEE 

 عيدبل عت نم وعو فرا لعاجت باب نم « غل يخ نف هوقو

 عومجملا دتولا لوأ فذح نيّيضورملا دنع وهو مرللا نم مرخألاو اف (بيرغلا) « » ۸٠
et e 5 a oa 5 

 مل يذلا "لوألا نامزلا ( ىنءملا ) نْلَمَق ىلإ لفيف نلوع ريصيف ليوطلا نم نلوعف ءاف فذك تيبلا لوأ نم
 لهأ دنع ةوركم هلوأ نم عومجلا دتولا ”لوأ فذح يذلا تيبلا نأ م اندنع ًاهوركم ناك ادوجوم هيف نكت

 سر وهو هحودم نم ءال نامزلا نم لوألا َرْدَّصلا هّبَش » لضاقلا خيشلا لاق . مهئامسأ هنع وبنت قوذلا
 « ىنعلا اذه يف ثحأ هقبسي مل هتظأو رعشلا نم مّرْخَأ تيبب دجلا نكر

 ًاضيأ يقابلا ىلع قلي رباغلا نال تايقابلا تارباغلا يلايللاب دارو ضاو (ىنمملا) « ۸۲ و۸ »

 كولم ٌرئاس لفي اكة ني رال ناجيتلا سبلت لو ( ىنمملا ) “شهلا ( بيرغلا) « ۸٥ و ۸٤ ومجد
 سانلا نع روتسم بيغو_مظع رمأل نكلو اهرهاوج قارشا لجأل كسأر ىلع اهتم ملو ةر

 لج ملا (4) تج حرصلا () ٦۹۲ ینا (۲) ۱٤ ناس )٩(

NM - 



 ve نوميرألاو ةو اسلا ةديسقلا

 ب ) “د 8 أ فل 7

 مدقم ليد نمايهف دب آلف املك ضرألا لمسي ئمأ ناك اذإ (85)

 مع مل يتلا ىتثأإلا هثورغو  هُراَم نأ يلا "تأ دو 40
 مي 1 ھے + غ 2 __ 2 07 0

 رممكي هلع مل اٺ هنأ ىلع هدح ميكي سیل فیس هلو (8)

 ممم هديؤت مل ان هنكلو هئاصخ لآ تاع“ يئوالو (89)

 يكن كيفك نطت نم هلكلو 2 ىَدَر نمو ةايح نم لس رهّدللو )1١(
 مري كيئاب هغر نكلو ايف ىذديلا نم سييّدلل فلك الف (۹۷) رو س ۰ 7 4 َ 0 هوا ° ص ی

 (طس یس قل) تب (ج) (اهیع) هي (ب) (ب) (اهريع ) رمأ ( ًاضيأ ىسملا محار -جل) ( فلا )

 جاع ماما نم امف دب الف ضرآلا راطقأ عيج نمألا كسي نأ هللا ةيشم ىف ناك اذا (ىنملل) «A ٤ مخ نع م ر 4 ا لا د اےس .

 ايندلا ىف مامالا دوجو نأ ىلع لئالدلا دحأ نم اذه . ئاللا راس دوجو ىلع هدوجو هلا مدق سانلا نيب لدم
 0 5 ا ا
 © نما » هلوقل ةمدقملا عجار . هنم دب ال يرورض رخآ

 فكي نف » ىلاعت هلوق نرم وأم يناثلا عارصللو حضاو ( ىنمملا) "رصف ( بيرغلا ) « ۸۷ »
 « 2201 ماَّصْعنا ال تولا ةورعلاب كلسمتسا دقف هللا نمؤي و توغاطلاب

 ليلك يأ لايك جرو سرو ناسلو ةفيسو “لک ةماھک ( س) فيسلا 1 (بيرثلا) « مه»

 اذه يفو راقّقلا وذوه هللا ”فيسو افت لصألا ىف دلع » ( ىنعملا ) هدنع ءانغ ال رسم «یطب ي

 يترملاو ات أ لوق ینملا
 “وتش يآرب توب ملوهاذا ڌم حمر ةببركلا لم سیلو
 2و ملا نادملا كف بّضقلا نم رتا الإ دنا ٌبيضق سیلو

4 0000 My DL 
 ألا (بيرثلا) « هك و۹ و 2یہناو سك سيخلاو  لجسلاو - مصخو

 . لاس املا

 مچ نآرفلا (+) 4چ حرعلا (۲) (  ةيطخلا خسنلا تايصوصخ ٣ ةر -- لوالا لمعلا ) ةمدقلا )١(
 جج ملا (54) ا حرفلا (4) خب حملا (7) اهل حرملا (5) علج يرملا (ه) ٠١ مامت وما (4)



 نومبرألاو ةمباسلا ةديصقلا ۹۷۹

 مفلا ةرغاف نيفكحلا ةا رش اهثيلو مج رج ۽ ناقألا ةمرضمو (89) 0 a 0 لاس الإ دس لو

 ر

A)مچ ٌمَجْطَأو ڍرو رداخ 2 اهل ق ْدَّص هانبأ امل سو رض  
 لاد

 س(

 1 07 لَو اهبكحُر تعزعزو س ِلَوأب اهيحامر تددَر (94)

 اهيلبح (ط) اييلبل ( ب ) (5؟) اييحاتج (ط س لا سا س عب س ب) اہم ( فلا )
 ( سير الج (دک س عير

AEA” «ضنخي و سائنألا ةَمضُم ةبُر هانمم « ساقنالا ةَمَضُمو » هلوق ( بارعالا )  

 لاقي ركونتلا نييطولاو - - .  ماريا اهدقوأ امرضأو َرانلا حرص (بيرغلا) “ بر ىنعي اہل واولا هذهب
 لوق هنمو ربرخلا رح 2. يش هب و اهلع اب نأ دحأ ردقي مل تيم تيم اذإ ٌةركدم ٌةراجح ليقو « ًاسيطو رفح »

 اترو رک ًنيلقلا تبارشلاو ثينرشلاو - ET يج نآلا » نينح يف ( ملص ) يبنلا
 شقت رو ثبارشو رثسنرش وحن ىنعم يف يالا نارواعتي فلألاو ثونلا هي وبيس لاق ٌدسألا هب َفّصو

 ءاسنحلا تلاق شفارجو

 دياي مدر سرع ليغلا ني رع يف هل مرابض نانبلا يفارطأ تت رش

 سارّضلا نم ةقاّثلاب هيبشتلا ىلع كلا سورضلا ةبرحلاو اهبلاح نست ت قطا ةئيسلا ةقاثلا سورضلاو

 هرو نب ممتع لوق هنمو سارضأألاب ٌدليدشلا ٌضملا وهو
 2ھ ءاقلا يف ادص برملا اخأ ةتيئار لاجرلا وزغلا سض نإ و

 عراجشلا ىنعمم نوكي نأ نكمي و ةعاجشلا نم لمف نوكي نأ نكمي مجشألاو درولو س ردافناو س
 ريرج لاق ةيحلا نم بارض وهو

 ©دبشألا هيلع ىضَتَق هّطع دق ا نا تاور يب عِلْبَ
oly, م 

 مزاخ يبأ نب رشي لاق مسي ال يذلا مسالا وأ هد علت ال يذلا "يب رجلا سانلا نم ألو س

 بألا لف ثم كذاوف اقر  ىوملاو ةبابصلا طارق نم تلف

 ليسا ةيدابلا لهأ دنع نامييالاو ءامهيلا ةرخصلاو_مهيألا رجح اك ا تيش مبني ال يذلا مهيألا حراشلا لاق

 نع اع نوكي نأ نکی « اهيحامر هلوق ( ىنعملا ) قي رملاو ليسلا ةرضاملا دنعو املا لتعمل لجلاو

 برلا بش . يناثلا عارصملا يف « اهينكرو » هلوق هيلع لدي اك ةرسيملاو ةنميملا اهو اهيبناج يأ « اهحانج »

 مه نيذلا يأ داصلا حتفي « قدَّص ءانبا م هلوقو اهئانباي ”لاطبألا ةبشو مثلا قاف نينكلا ةظيلغ سوبع وبل

 ج حرصلا (2) اب حرصلا (4) ٠٠۲١ تالضفلا (+) ٠۹۸١ ءانحلا (ع) به ةبابتلا )١(

 ه۷ ةساحلا_ (م) 74  تايئضفلا (*) ريرج )٩(



 هبي نومرألاو ةمباسلا ةديصقلا

 رع از مرآ انت ترش اذإ ةقدأ نأ مومحي َنعْرأَت (10)
 ريح انلا لك أب ريفقثع ىلع جاتىر دالا قوُدُش ناره (۹)

 ES سأرلا (ب) (  ف س جك) مهلت ( فلا )

 قالصلل ٌليق هنمو امهنم يوتسملا ٌبلصلا يأ « قص فيسو قدّص حمر » مطوق نم برملا يف ةوقو ”ةبالص
 درو اوّدتشاو هيف اوِمَأَص ”لاتقلا موقدصو ةبلص يأ ةخدص ةرظن هيلا رظنو بذكلل تسيل ةوق هل نال قدص
 . تيبلا اذه يف « سورض » حرش يف داصلا حتفب قّدَصلا ٌدهاش قيس دقو ©0طشيدش ةوالخلا قداص

 لاق دقو نيقي رفلا ىلإ ارظن الإ یب ل غومجلاو رحم عجب ٌملمزلاو « اهيحامر » هلوق لضاقلا خيشلا لاقو

 لاق ولو « 2 طابشمأ ةَْشَع يَا ماَتمْطَفَو » لئاق نم لج هلوقكو « لشهنو ولام يجامر نيب » مجنلا وبأ
 نيحامرلا نم ورف لكك اذكو ةعامج طابسالا نم در لح نأ دارأ اغاو ةدحاو ةليبق عوج ا نأ موأل البس
 « اهترسيو اهني اهيتكر حامر يأ « اهيحامر » هلوتف حامرلا ولوأ

 هلوق وهو ةئاملاو مياسلا تيبلا يف ينأيس ٌةربخو أدتبم ( خلا موحي نعرأو » هلوق ( بارعالا ) « » ٩١

 نعرلاب بش بش لابجلا ناع رگ لوصف هل يذلا شيملا نم ڻعرألا ( بي رغلا ) « حلا ىلا ماع ىلع تضر »

 رعاشلا لاق هترثكل م ُبرطضلا وه نعرألا شیما ليقو ناعرو نوعر لاو هم هم دقتب فأ هنم وهو لبا نم

 يك باک ر او رال فوفو مه بسنت دولا ثم ناب
 ع شو 2 رختلاو 3-3 - مهترثكك نو دوسي ال فوفو مك ستو هلَوُأ يضع يأ حراشلا لاق

 ىشعألا لاق اهروك د نم هك“ وش طَعام ليقو فانتا رک د ملا
 دل ريش ريظ ىلع يقم ناڪترتل اننيب ةوادملا ُبابسأ دج نل

 هيف تددس اذإ  هحطس ناکه دیدح لجأ نم مومي دوسأ هترثكك برطضم شیج “ برر ( ىعلا)

 يأ « انقلا كوش د مهتباصأ » اضيأ لاقي و ميشا رهظ كاوشأب شيجلا حامر ٌةبش ". ذفانقاا رک د ريع م ٌحامرلا

 نکا
 نم لمْ اهنأل ةيهادلا مصل -- ةبرقملاو ةيهادلا ريفقنسلاو -- < تیرا (بيرغلا) ۵

 مزاخ يبأ نب رشب لاق امبلصأ نم فنألاو نذألا لعق ليقو هلصأ نم ءيشلا ٌمطق وهو رلَصلا
 سلا بیعت راسلا موي ياع لقت نً مے تیر

 قبي لف مهلصأ عطق اذإ تولا مهاطصا » موق نم اذعو اوما ٌلوقي ةيعاتلا ميلا يرابنالا لاق

 هنمو حا مهنم

O)ةسال#  CO) eryچ حرملا ١( چ حرسصلا () 4۲٠١ تانضفلا 6 اپ نآرقلا  

 ٠۸١ تايضفلا (ه) لج حرملا (۷) ٠٠ ىععألا (1)



 نوسرألاو ةمباسلا ةديصقلا هيلا

 ت £ L3 0 8 2 e ص

 لنليو رفغأ نم همالعأو ياتو ليدي نم هلاكرأف (80
 مک لخت تحت ىَروَرَم ةتيأر بنقم َرْدَس همالغأ تدَحَأ اذإ (۹۸)

 0 83 عع

 مقوم دلج قوف روو فأ اتم مقتلاو كلا هيلع فسا (89)

 لطي داب هدر نم انام ار تيب نإ
 قارأ ململ . سالا لك أت ةديدش ةيحاد ىلع يوتحي مرابغو يقادشألا رتمساولا دوسألاك هناسرف ( ىنعلل )

 برخلا رابغ تحن هءادعأل ”قيعاد هسفنب وه يذلا ركسعلا كلذ ئاق ةديدش ةيهادب

 لبج لب و -©”ثغأو لذي زاجحلا ةيلا بج ًيامتو _ 0132 (بيرغلا) و۷ »

 ASE یورو 7# بنقللو -- نیلا لهآ تاقيم وهو ةكم نم نيتليل ىلع
 لح 2 هن اک ره هنم قمطق ردص ىلع هتابار تقعخ اذإ میو رفعاو ةيامتو لید لابج ثم نايك هثالعأو

 هيلع هم تانا تارا ع هحامرو ىرورش لبجي هململ بقنا بش . ماك ألا تاوذ ل اخنلاب یم ىو

 نمو لاب اب شویلبا قب ام ينكر. ماك أ اهيلع لخنب
 نم نرالا نیتیامع کر * يرش هءاهز ناك بج لثحج يف

 ديبل لوق هنمو هتعسو ا يف لب لاب هترثكو همجج يف شيلا ةبش هنأ كلذو لبج ناتياع حراشلا لاق
 نايعنلا ةبيتك ف صي

 لكلا نهبف سيل رض بئاتك  اهيلصب تدتحاو حابشلل توا
 © اوم هيف حال ذإ لجأ ىرُذ اهتاكوأ تدب ذإ یس ناكرأك

 ديبل لاق هيلع زذ قولا جو نسا ( بيرغلا ) 2

 © اهئاشو نهقوف ضر ت اک اهروؤت فأ ةمشاو م جر أ
 ريغ دخوب هاود "لك حمفلاب ٌُفوُفَسلاَو توتلم ريغ هلذخأ يآ امس (س) ارو ءاوتلاو قي و سلا تفقسو

 هلمفت ٌجّليتلا وهو روؤتلا هيلع تر من ةرإلاب اهتزرغ ًاميشوت اهدي ةمشاولا تمشوو - نوجم٠ وأ توتلم

 رابغلاب و حاملا نامز يف كلاب مداسجأ نوختضي هلاسرف ( ىنعلا ) ميشوتلا لثم "متلو ةنيزال ب برعلا هاسن

 يف هلوق اذه وو ةمتوملا رهدواج ىلع رورذملا جليتلاب ءاسنلا نّيزتت اک اهب نونّيزتيو برا ناوأ يف

 ةقباسلا ةديصقلا

 © ألا عيبا لَ اکو مريت عورتا هدم يف نم
 جج حرملا (0) ج حرملا (4) لپ حملا (م) جج حرصملا (2) چ حرصلا (0)

 چ ےہعلا (5) ۸۲ تافلهلا (4) ديل (۷) وهم شئاقلا (5)



 I نومبرألاو ةمياسلا ةديصقلا

 ممم ريغ وهو قاعد 0 هديدحو ىقولا يف اَدْيَوُر یس )0٠٠١(

 متت ريغ 2 لاال ر جمال ٍلْسْلَسَت ريغ خا امالا قطتنت اف )١١(
 ا

 مرض قراوب كم يَ ًالخيو فجر َدِعاوَر نم امت النيك 0١
 شقا جيفملا ةادزركص امف لفحَج فروا جلا فخ * ع ۸۰9

 (فلا)

 يمي لسيللاب ليألاو هيراوق يفڪت لاب 2 هيلع ناک )۱۰٤(

 يلاغلا بيطلاب نوبيطتي یتغو ورث لهآ حودملا ركسع نأ ىلإ ةراشإ اذه يفو

 © واعذلا ( بي )اقا ریس ريسي ہریدقت « ادور ریس » هلوق (بارعالا) « » ٠٠١

 نم سيل ديدحلا نأ عم اكلم امس لیسی ٌةديدحو هناسرف راق نيه ايس شيلا كلذ يسب ( ىنملا )
 e ىلا تالوك ألا وأ تاب ورشم

 قطن سيل ( ینملا) فجرا © غیتلاو - ل ©؟0لصلصتلا (بيرغلا) ۲٠٠و۱۰۵

 . ةعماللا قوربلاب انتويعوةلرلَرَلا دوعا انعامسأ حیف منم الإ هلاطبأ مالكة مجار الو ”ليلص لإ هحامرأ

 « ينيع هنم تألف هيلا ترظن د مطوق نم « جلا الع »لوقو قوربلاب اهسّقنأ حامتلاو دعترلاب مهحامرأ ليلص ةبش
 « ان نما ڈا وه » لاقيو ٌةرظنم ينبمعأ يأ

 غ لجرو طاطعو تط كلفكو هالا ري ٹکا ”يظملا "حبلا غلا (بيرغلا) « اء وا٣ »
 داوا ىلع هيبشتلاب لطب و هانعم صا اذهو فخ ”رحب و هريخو هئام ةرثكل هر حبلا / مضيلاو  قالخألا او

 رعاّشلا لاق ءاطعملا

 © ضخ رحبل ري كار  تادفارلا مركأ هافاوَر
 هنمو ىوتلا هب خضفيو روُخّسصلا هب رک يذلا رجلا ىد'رملاو ٌةاد'رملاو 40 ماهألاو س "7قروألاو

 رودلا ميجا ملو 3 ضي رمل رجحلا حب حيفصلاو س « موصخعا وأ بورحلا ید رور هنا » عاجشال ليق

 ”ةيبتكو ةبلص ةريدتسم يأ ةموملم ةرحصو ةركلاك اردتسم هلمج يأ هرادأ اذإ رجحلا ا نم مومضلل

 هبلق يأ ًافكتاف هاتكأو ءانإلا أفكو س ٍمضلاو مجلا ملا لصأو ضمب ىلإ امشب ٌمومضم ”ةعمتجم يأ ةموملم

 ”رخاز “رعب هحالسو هلاجر بارطضاو هع يف شیلا كلذ ناك ( ىنا ) ؟"2ُبراوْغلاو هيف ام بيل

 يه حرملا (ه) يج حرسملا (4) دي حملا (*) چاچ حرصلا (؟) کک حرملا )١(
 ج حرعلا () جہ حرصلا (م) ماج حرصلا (۷) ناسا (0)



 نوميرألاو ةمباسلا ةديصقلا دمع

 مدبب م ريغ ضّيبلا كني الو ركتتم ريغ ماللاب مجار الف )٠١8(

 , دم غ دنهلا ديدحم م ةبيضخ ريغ ليلا يماوتب الو (۱۰)

 و عاملا

 نير مريح وسن يك ) (ةمز ( مدل عي دس سپ س تك ) مروح ءامد عامل! )

ضنم ةعستج هم هتلباقم يف يتب نم “لک ملتي ”يظع وهو هحالس ةرثك لجأ نم ردكأ هول جاومألا
 ”ةك

 جاومأ 5 ةّتهلا هحامرو هقويسنم هيلع نآكو اهقشي و اقري نأ لحأ ردقيال "ملم  خييفص هنأ ضعي ىلإ اهظمب

 اهّضمب تاملظ »امت هلوقكض مب ىلع اصعب يتري ليل تاملظ بفيثكلا ر ران نمو ضب لع انسب باقی رص
 ساون يبأ لوق نم « خلا ليللاو » هلوقو هتقان فصو يف ةفرط لوق نم « خلا ةادرک» لوقو « ضعي قوق

 : . هنمو للاب فيثكلا عبا هش ام ًاريثكو

 صم حفص يف رخص ادرك م دَحَأ ضا عزو
 ( رت رب ليلا ٌليللاو انب هلأ رئزب ًالبهسو الها هل تلتف

 © رداوبلا عرس هسيلاوت ريثك ىغوا سرع ليلا لك _ممجو

 ةبيتك لاقي كانلو ألا هاوس دس داكيف اک لوقي «ليللا لتك» هلوق تيبلا اذه حرش يف دتربملا لاق

 ال لاقي ٌراصنالاو نورجاهملاو اهيف وه ىتاا ( لسو هيلع هللا لص ) هللا لوسر ةبيتك تن ناكو ءادوس يأ ءارضخ

 اا ”كسعلا هب هش « لیل حج هنأك» ًاضيأ لاقي و ءار فغا

 هكحأو دش اذإ ( ض - ن ) هكبح ن م كومحلاو كيلا _ دكا (بيرغلا) «؟5١هوز١ه»

 نم هرسك انا لو -- ديدحلا عرد ةكيبملاو اهو ةدقملا كلبحو هب هدش اذإ لمل ا ىلع لبحخلا كبح لاقي

 يصاون صخ ( ىنعلا ) ةرثكلل دش هت لثم هلو « يقيل ملثي و يلا كَ اّ اذه » زاجلا نمو هتفاح
 يصاوت تجترضت اذإ رختفت برملا اهباقعأ ىلع صكتت ال برملا يف مدت اهنأ ىلإ ٌةراشا باضللاب لیلا

 : هنمو لاتقلا ةذش ىلع لدي هنأل مهفويس لولفب يابت كلذكو ءامدلاب اهرودصو مهليخ

 ©” يتلا نم روحنلا هلم ةلمشُم ليللاو يزَتْمَتو يفويسلاب نناوقلا ولس

 “ولف نيعرادلا عارق نم اهب برغمو قارش لك ف انفايسأو

 وهو نيمسنلاو سمالعا تيبلا يف قبس دق أدتبم ربخ « خلا تصفر » هلوق ( بارعإلا ) «۸٠٠و »٠١7
 ل حرصلا (5) ناسا (4) ٣٠٠ دريلل (2) ٠٠4 ساون وبا (*) 45 تاقلملا («) جغ نارقلا )١(

 هم ةساحلا (4) ٠۸٠١ تالضفلا (۷)



 دما نوعبرألاو ةمياسلا ةديصقلا

 مرم يفثكو ران جرام نف هُموُجُر اهنم وللا دوج كيل )٠١9(
 مرو لح نم جج “لکو كنم نسيجلاو يلا يف ذوق )0١

 م. نب ىسيع نتراولا داو تم نم ةلدَج راصنألا يف َراَّس اك (999)
 ٤ ٤ ر ر ع 8 ەر

 مدا طقرا قرر نم ترطق ولو ةعيلم كنم ضرالا يف ةَحْهُم ةحهم الف )١95(

 ممْعَأ قور ىلع تاب اهنأ واو رونق بلي تطير انآ ولو 009)
CE? 

 يدم وأ يرجأتتما بوطخلل لقف َْتَرَدْنَأَو يلايللا كيف َْتَرَدْعَأ دقل )1١5(
 ھو عهد

 ملا ٠ بيصتلاو ایف رظحملا نم هوَ ام ال ضرألا تلم كاراصق (996)

 موق لا ىلإ يده بحال ىلع ىلا عمجت يتلا كلت نم ب الو (115)
 ( ةه ) لوقعال r (قل) نرق (ان) |( اعريغ) مميش ( طاس حك) (بلا)
 (ماس نسب دس وک سس قل) مدقلا ( ه )  (اهریعز) الام (دک اس م س مع ) ( د )

 هنرككر جلل يتلا ر امتسا ( ىنمملا) “اظتلاو طلا ( بيرغلا ) « خا مومحي نعراو » هلوق
 ىتح ایک راب هيف كءادعأ سوؤر ىلع تصفرف ب راح انآ انركذ اک فص سيج بر لوقي ضيأ

 ريغ لمت رظ لمج . ةميجتلا مهثامد غلب كيس لصف تبضخو ناظم ايل هقاثكب يتلا رجلا تلمج

 : س يبأ نب ريعز لوق نم اذعو هنم لوطي ام مَ ال يذلا دسألا رفظب هل اهيبشت رقم
 © نت م ةرانطأ تيل هل فقم ماليلا يكاش ِدَسْأ ىتا

 املا تيز دقل » هنمو ةراجحلاب هامر همجرو هب مجري ام مسا وهو جر عج موُجرلا (بيرغا ) »1-4«

 .Vs و 4 * رالاو م2 ؟نيطايشلل ام ًاموجُر اهاتلعجو جيياصع ايندلا

CWPوهو قر يف ام تايم نما نور اوا (بيرغلا )  

 رش یتبس دق «حا ةجسبم الف » هلوق ( ىنملا ) طقرا دقو اوس لفت هب وشب ضايب وأ ضايق هب وشب داوس

 « رذنأ نم رذعأ » هنمو 1 اروذمم راصو رمل خا وأ هرذُع ىدْبأ نالف رذعأ ( ىنملا) ا٤

 وأ وتزن كيلع هئاوس هب وطقع لقق اروذعم راصف كلرغم ليلجو كنأش مظب ُنامزلا رذنأ دقل ح ودمملل لوقب

 روه يأ رهظ دق هتأش نکل بوطحنا فاخي نأ هل يغبني ال حودملا نأ لوقلا لصاحو يلزْنَت م

 ياملا دلا اذه ال ضرألا كلت نأ كرمأ ةياغ» (ىملا) “"حاللا (بيرغلا) « ۱۹و

 چ .عرملا (0) آيل ںآرفلا (4) + تاللا (<) جغ حرصلا () چچ حرسلا (0)
 كج سلا )٠١( مج دئارفلا (5) كتي حرصلا (م) ده حرصلا (0) جج حلا (5)



AYنوسرألاو ةمباسلا ةديصقلا  

 كح
 5 .٠ 3 .٠ 6م:

 مما ماحلا ىورم فلأن ىتم تاكو ٠ اهنوقج نم ىلا ضني تسئسدقف (1190
 ملل فنك قافآلا يف نيلإ هفڪ عاب نذل تضع دقو (954)

 6م

 يملا نَمّرلا يف هايسلا ةَرْثقللو اهُدودُخ تلو هابتلا برمْللو )١19(

 مما قبي قلاب بعان ىلإ ةريِرَس ذرب رسم يف ّنِمللو )0٠١
 ميو فك د غ يف دّسَع ىلإ هک در نأ دادنب يف كلللو (59)

 مدوم باهإ يف ماحل عضبو  ةقيلخ بايث يف تيم تیم وأش ىلإ 190

 (ساد جک س ب ) قفرم (ج) (ط) اهدودح تلق (ب) ج اهعدومحم ( فلآ )

 « مهيدهتو .موقألا تملا قي رط ىلع قلللا مجم كل ةلود نم دب الو نوتظي و هنوري يذلا كلا نم بيصنلاو

 اثني « هتوري الام » ةياوراف خسنلا رثكا ين اأو . خسنلا ضعب يف ءاج ام ىلع وهو لضافلا خيشلا لوق اذه

 كيصنو اهف كح ومو الك ضرألا كلت نأ كر ةع يأ « ضرأل فد وق نمل ذه لوق نيكي

 للا هانآ يذلا يناحورلا كلا ىلا ةراشا هيفو ةلوصوم « ام » نوكت ىنمملا اذه لف ًارهاظ هنوري ال يذلا رست

 « 297 ةيظع اكتم مانت آو » ىلاعت هلوق هنمو ةحمألا

 نج عج نوباو -" > اولا لميا هنمو اناس اناس (س) ءيشلا مس (بیرغلا) ا۷د
 هئادعأ نم ماقتنالاو فويسلا دي رجت يف حودملا بغرب ( ىنعلا) سأرلا يهو مج ماطر س فیسلا دم وهو

 حاص ًايامشو ًابيعنو (صضاد ف ) ٌبارْغلا بعت (بيرغلا) « ۹۲۲و ۱۲۹و ۱۲۰و ۱۱۹و 2

 “نيب ستو ريخب ةبارفلا قق ليقو حاص عا نوفلاو ( ض ) بارلا قمنو -- مہعز ىلع نيبلاب تّوصو
i, —وعيا - ما لاو س “لاو رسالا ب بارغلا نولك اوس ةمحشلاو ظوسألا ملأ  

 س لالا ةعاضي هنمو « "م ةعضب ةمطاف » ثيدحلا يقو محلا نم نم ًةعطقيا رسككت دقو حتفلاب ةمضنلاو س

 ويلا وتضع دقو ( ىنعلا) هنم يي 0 ام وأ داجلا ب ةباهإلاو نامحلاو موحاک ت عج ماحللاو

 هملظ نم ملْظ نم وكشي نك قالا يف اهلا همك يدا طسب دقو نيدلا ةمرح كَ اهنف باسا اهيضفلو

 اهنمو ”رشلا نع ريا هيف زات ال يذلا لا نامزلا يف ةرتعلا ٌغويش اهنمو سنا ءاحثرشعلا برملا هذ اهنمو
 هكاح يذلا دادب كلم فم اهنمو قارفلاب نووي ٌدوسا ةبارغ اهريرس ىلع ىوتسا يتلا رصم رع ناد

 )١( حرصلا (0) خج حرصلا (:) ناسا (<) ي حرشلا (0) گپ نآرفلا 4¥
 )( يلج ةيابلا (؟) لج حرصلا



 AY“ نومبرألاو ةساسلا ةديسقلا

 0 ES ھوا رج م ےس س

 مالا قارملا لْهأ نم وعاف هان ميلا دبملا نكي ناک (07)
 ميكو كرش نيب ماتم تلو  ةرْيَحو ٍلْمَج نيب عار ماوس ۲۵

 مقتل مو قح دَهطْطُي لف تاش نع ألا تفشكدق ناك )۱۲١( رک + ے٢ هارت . 2 ~e ا
 هفتا

 شر

 مي ريشفب رهط هدراوإ ر ملو تارقلا ذم امد ضافو )١75(

 مفا تيك نم مڙڙ ۾ اذٳ  اعُداَيَج برح َناسرف تم الف 061

 ا

 و ا ا ج : دخل « (پ)
 1 | ريغ ةي اورم ضرألا يفو براشل حالا هامل بذَع الو (١؟4)

 (ط) يملا ( مز (ط س ب) جوم ( فلا )

 ' . خفتنُم دلج يف مل ةمطق وأ ةفيلللا ساب سل أ تیم وأ مصمم الو هل فک ال طع هنأك يمض ةغيلخ
 يف رصم حتف ةيغيك يف ٌداّصفم هانرك د اك ملا رصع يف ةيسابملا ةفاللثا فمض ىلا تايبالا هذهب ٌةراشالاو

 اكوأمم ناك ى ديشخألا روفاكو هو اهبحاص نال ةيديشخإلا ٌةلودلا « لا بعان » هلوقب دارلا لمل . “ةمدقلا
 ةرقبلا فصي ريعز لوق نم « مّروم باها يف ماهل عضب » هلوق . بارغلا لثم ةوسأ نوكي يشبحلاو اًح

 ِدَهْنَم رخآ دنع ًاتايب تقال اهتالنغ امل رففت لف تعاضأ

 رقم باهإ يف مال عضو هلو ريطلا لجحت ولش دنع مد

 هنم ملأ م قارملا لْخَأ "نككو لصألا "ئالا وه ديلا نأ اندنع مولعملا نم ( ىنملا ) «١؟م»

 يأ « “مات رلا ةئاملا كئاطع دعب و » هلوقك تمتاز عمج عات رلاو  ؟2ماَوّسلا ( بيرغلا) ۵

 ليدو كرت نم اهدا قو ةيسابملا ةفالخلا ءارزو ىلا ريشي ( ىنمملا ) ةمتارلا لبالا نم ةئام

- 

 اذا ءيشلا تضع نم قس هيلع رکو هلظ هيضيتو ب ©”دهطضا ( بيرغلا) « ۱۲۹و ۱۲۰ »

 ماضهمالا مي رس اعط هنمو هترسك

 ابين وأ تناك ركب اه جوز ال يتلا ءاسّنلا نم متألاو © ارقا (بيرشلا ) « ۸ و ۲۷ »

 ىلع وعدي ( ىنمملا ) هتدقف ( ض) اهجوز نم ٌةأرملا ٍتَمآَو . ىتايأو ٌمئايأ عجلاو هل ةأرم ال يذلا لاجرلا نمو
 ةّيمأ ينب نم ماقتنالا يف اورّصق اذا برملا ناسرف

 ناسا (4) ج حرصلا (*) ۹۲ ريهز (؟) ۸( و + ةرم  كلاثلا لصفلا ) ةمدقلا )|
 ج حملا (5) م حرملا (هز



AEنوسبرألاو ةعباسلا ةديصقلا  

 منع لك نع ماحلا سار يطب معا ايعشاه اوب نإ آلأ 0؟5)
 ملقم طالبا راوم لك ىلع ةديرط ايابّسلاو ديزي مويكح (۱۴۳۰) ےس - 4 تز

 € ا, 3

 مرڪلا ّينلا هانبأ مارك  اهقوف سيملاب ِهاَدْيَبلا وتسمع دقو (1؟9)
(2 

 رَمْدَسَو ليدجلا ءانبأ نيكبأف  جوغأو بابشلا ءاثأب َنْرِعُذ 00
 ( اهريغ ) اياثلا ( ےک) (ب) ( سا س م س سي س ےک س دک س قل ) ارق ( فلا )
 ( نظ ) بيبشلا (د) (  سإ یک س ب ) ناظا ( ج )

 ثيدملا يفو ةرجشلاو مالا تطأ لوقت بَ تالف ديشلا لظأ ( بيرغلا) « ۳و ۳۰ و۹
 مج -“ ماما شارفو هل يلع لأ هتاك تم اند يأ «997 ملغ 2 ريش ملأ دق هتإ سانا هيأ »

 رجالا لاق مثبع هضومو هردص ىلع عقي نأ وه ليقو ضرألاب دلت اموثُج (ض) و ( ن) ُناسنالاو اطا
 ° بطتحلا جوب ورمعاي تجب بك ثلا ىلع اوج ءامکلا اذا

 امهنأل كاذب ايهم نابنجلا ناطالللو - « ؟؟”نيِئاج مهرايد يف اوُحبصأف د هنمو ليال كورلا ةلزتمب وهو

 ديلا ٌةَراكوَم ةقانو همدم ىل ام مأتسلا ابناج اه ليقو نانتكلا اه ليقو حرم يأ اطل امهنع رمل لم دق

 « ناصح لالما راو هل ىلع » رعاشلا لاق بهذو ءاجو كترحت اذا ( ن ) يلا رام نم ةميرس ريسلا لس
 ةدمج ينب ةفبانو ريرج لاق لي وطلا ديدشلا لمل / ثمتعلاو

 © ورا نيالا اوم ءامسأب  ىتتتاو ءامأ رذخ تاو اظ
 و الملا باوجل يللا ىَحُذ 2 ىجشلا هب بوج للسيل وبأ 6

 وح « ماهلا شارف » هلوقو . ءالب رک ةعقاو ىلا ةراشا اذه يف ( ىنملا ) "يدش مخض يأ موتي لجو

 هنمو سأرلا ”رقم ا دارلاو ناّسحو ناّسسع لوق هنمو « ماهل خارق » موق

 © اهنريطتست وأ ماها حارف ضم يفرش 5 ىلع ةريص کب امو

 كل ماما عارفا نع مجالا هيف انفويس ريطُت كَرْعُم لك يف

 20 م لكنعماطال یز ب رضب كسوتن يتلا نود مت رطخاو
 ةفورعم رف وو بيلا باوصلا لمل (ىملا) ني مقدشو 207 ليدجلا (بيرغلا) ٠۴۲۵

 وبلا عم يم نطب وبأ ًاضيأ بابضلاو لجر س يف اهو والا ركب باي اأو برا ليخ نم
 رعاشلا لاق

  0١ضئاقتلا (5) حاسصلا.(0) لإ نآرقلا (4) حاسسلا (<) ج حرسلا 22) يج ةبابلا ٠٠١
 لج حرفلا (١؟) مل حرملا ٠ )9١( 26 ساون وأ (9 مز 7+ فاح ل ١ ۲ شئئاقتلا مَ "ناقا (۷)

 ا



 A6“ نومي رألاو ةمباسلا ةديصقلا

 0 ل 1 و

 مر اشملاب ايالولا هيلع رَسْوَد براغ :لك يف اهنوُلْشَي 0١6
 س

 2 اهدعب رتس كتم الو جرحت نم اعدس مرح يف اف (١؟82)

 رَ مل رافقلا هلو نل دمع يلبس ريح مرَعَسَي ناک (0؟)
 ا مك ناو انآ هل تتاتأ ٠ اوری لوتبلا هنع اولئاس آلأ ۳

 دب ةصُع نينلا ضم و هونب بابضلا ب دقل يرسل

 ياللا ةلظنح نب تناسل ناسف رب زك ةيييضلاو يئرالا ةعيب ر نبا ةنامج سرف بوبضلا جاّتلا يقو
 رف بابضلا» لضافلا خيشلا لاقو ًاضيأ بوبضلا باوّصلا نوكي نأ نكمي اذعىلعو يدسألا رماع نب يبرضحو
 : لبا ةفص يف يرتحبلا لوق «بيبضلا باوصلا نأ اننظ ام ىلع دحاشلاو ةغلايف دس هل ذأ ل نكتو « قيتع

 ص  جوغأو بيلا ينبل ًةّيِيَصَع يعّديو هيأ ىلع هي قار
 لوق هنمو ليفط ةایبق يعل وغ بارغلاو ةيجولاو ًاّقحالو جوعأ نا ملعاو

 © تلا ةبسن يبت جوعأو قحالو ميجولاو بارغلا تانب
 بايض تاسسنب اويكر نيذلا هادعألا نهعزفأ لسو هيلع هللا لص يبتلا تسي ل لعأ ءاسن نأ ديري ( ىنمملا )

 رشبلا نع الصف ةحر يالا نهبلع تكف جوعأو
 حك انمو قماح وذ عمتجلا ديدشلامخضلالجلا رسولو “ *0 براغلاو لش (بيرغلا) ١ «  م#م»

 بييطلا نب ةدبع لاق

 © يغبتو لاق بألا ىلع اف ةرشد نقلا ةالَمك ةرسجب
 اهل ريمبلا مَع ىلع تناك اذإ كلذب ىس اغإ و « ةلحاكرلا ىلع ةّيلولا عضو » لاقي تيلو عج ايالّولاو -
 نأ مَع يف يف لي طولا سكت م ُشاشخلاو س يلو وهف هريغ وأ ءادك نم ”رهظلا يل 5 ام لکو ل لئنيح

 رَ نم ةمارلتاو رف نم قبلا بح نم شاشا ليقو هدايقنال عرسأ نوكيل مامزلا هب دت ريمبلا
 نالف نأ تشرح هن هتمرخ دقف بقت ديش دیش “لکو ٠ ماو هرخنم بناج يف لمج ريمبلا نو دعبل مخو

 دقو شاشخلاب ةمورخا لاجلا قمتم ةا ىلع اهنودرطي ( ىنعلا ) ُهّلرّْشسو هتللذأ يأ « مارتا هننأ يف تلج

 " اهدايقنإل حرسسأ نوكيل مرغاب ل لاي لا دييقت“ هجو . داوه الو باتقأ الب طق سالحألا امره ىلع تسب

 . رمل راثلا يوب دارلا ( ىنملا )مرفت ( بيرغلا )ا ( "هو ) ٠
 دلصأ وو . . اهنع هللا ىر نيسحلا مأ ةمطاف نأ نوقرعي ال مهماك مهب ئ رہتی (ىنملا) « ۳۹ »

 جل جرملا (0) لج حرصلا (4) ۷ ليف (۴) ٤٠٠١ يرتسبلا )١( ناسا )١(
 ¥ جملا (۷) ۲۷۰ تاللا (5)



aثوميرألاو ةعباسلا ةديسنلا  

 . م

 مث يغ كنم رو بالطو مياس ُديغ ميف او نإ آلأ 0١7
 مت مالا ميخاف اهادم كيدل ةي الإ رادقمل ي ملف 0؟8)

 فلا )

 مقرأو ۽ ليلألا رقعلا نم لَا رقاق يتق ريغ ر قس ځو (١؟5)

 متم بيضقلاك ًالالد قدمك  ةلوَدو فويشلا دانا فويس (۱۴۰)

 ( ن ب ) عقفلا ( فلا )

 نم برمي هيف ملا تديِز اذإ . ٌقرلا ديدشلا وهو رمزا يف اك ةغلابمل ميلا ةدايزو ةدئاز لاو الا

 ملا نونلا بنت كتبا تيرو كينباب تورمو _ميلاو نوثلا مضب ةبرعأك كتبا اذه لاقي نيناكم
 لوقيف ةحوتفم نونلا عدي و مسالا رخلآ تراص اهنال ميلا برعيف دحاو ناکم نم هب رش نم مهنمو بارعالا يف
 « مبا اه َناكو » "يناه نبا لوق يف ”باوّصلا لصألا اذع ىلعو َكَمَتِبا تيأرو كمتباب تررمو كب اذه
 تباث نب ناسح لوق يف اک

 فا انب مرک أو لاخانب مرک اک قرع يبا ءاقنملا ينب اندَلَو

 ةرمض نب ةرمض لاقو ًانبا يأ
 7” مناالو سرع دنع ان ميمو هضي بكرا بقحتسا ميلا رارع

 را لاثم اذه نبا الو سرع دنع يأ
 ت صامقلا نأ ينمي ميخنتلاو و ملظمتلل نيعارصم يف تولا رک (ىنملا) ۵ر ولا (بيرغلا) ا۷د

 ينلا تيب لأ ءادعأل كيده اذه يفو هنع نيلفاغ ريغ متم هنوبلطي ناو مظمل هعادإ مهيلع بيي يذلا

 ارش طب أت لاق م ل نكي ۾ يأ هلع مانو ال "نبي لو اهنع لضخ اذإ هتجاح نع مان ل لاقي سو هيلع هللا لص

 E امش ایگ قلي وأ راثلا مد رع ربك أ موتلا رارغ ليل

 ًاضيأ وهو هَل ةشمطم ضرأ و رقلاو س قتلو س ° لیلا (بيرغلا) « ۹٣٠و ۱۳۸ »
 قافآلا ىف كرمأ روهظل ردا تقول قبب ( ىنعملا ل 42 ثركملاو س « رق غاق » لاقي سلمألا مالا

 مهنم قبي ملو لاقف مهنأش ةراقسو موَدَع لق رك د مث . مرش لصأتساف كديب اهتباغ عاب ةليلق ةدم الإ

 ۾ رقرق رق نق ني لذا وه » طوق حرش قبس دقو هنم ارق نوحأو بارتلا نم ذآ يلق ت الإ

 ود ملو 06 داغ اهتأك اهيف رثؤت الو اهتبيرض نع لک ف ويس ملا (ىنتممل) « 14-0 »
 يف مهتلودو اهدامغأب ةَوْبملا يف مهقويس بش . ملا نصفلاك ؟لالد تبت زتبت ةمعان ةداغ اهنأك< ةرخر ةفيمض

 معمر ةساجلا (ء) يج حرملا )٤( جالا ٠ (ج) هنا (e) جاتلا 0(

 جج حرعلا (4) خج حرملا (ي) جج حملا (۷) کچ حرملا (5)



 wy لوميرألاو ةباسلا ةديسقلا

 مدتملا ٍدوُدملا يڻَو يف نوشميو اتباوس عورألا يشَو يف نوشت )١51( ا ا ا . و مد
 ملقب عارب كم احم مق ةت نراك مانو انا 0١640

 . رب
 يسم لثم "مم مهف حال الو  يلوقم لثم لّوقم مهيف تاع امو )١55(

 ( مي 7 باع (ب)  (سا س جك اد بز سالدلا ( فلا )

 مهتّيعر نع ةمفادملا نع اضف مهسفنأ نع ةمفادملا ىلع نوردقي ال ءاسنلاك مهتلود ُلعأ يأ ةمعان ةداتب فمضلا
 4 ىنملا اذهل حاضيإ ٌةدايز يلاثلا تيبلا يفو

 نم نَا ( بيرغلا ) 6 عوردلا » نم لالا ىلع « ًاقباوس » لوق بصتتا ( بارعالا) « » ٠١
 شقنم يأ « ”مْدَكُم ”باتكو » هشقنو هنّيزو هفرخز اذإ همنغ نم ىّشوملا ٌموقرملا بايثلا ت Er ا . . 3 -

 يتصقلا غارلاو ۾ نادل رجشلاو لاو » هنمو ملطو رهظ +يشلا مجلو رجلا فالخ وهو قاس

 هل يأر ال يذلا فيصلا ُنآبْجاَو يعاتلا هب رب يذلا بقل ًاضيأ وهو « عاّريلا يف قيرحملا مقو » لاقي
 ةلزني مهم نحت ( ىنمملا )ران هناك ليللاب ريطي يذلا "باب لاو اهريغو ملا نم فامّضلا ًاضيأ وهو لع الو
 عبتلا نراجم دارأ هنأ نكي و سلا هرسك اذإ ٌركتيف وخر مت وه يذلا عاريلا نم بلص ”رجش وه يذلا ملا

 زوجي الو عياريلاكمجنلا راغص مقي يذلا بلملا حراك نحن يأ نذل بسلا حاملا نم نرالا نل حلا
 ةقباسلا ةديصقلا يف هلوقك يمضلا مجنلاو يوقلا رجشلا نيب ٌلياقيث رعاشلا نل رام لا ىنممم انبع عاريلا نوكي نأ

 © قابلا ود نم كلظأ ام تير فيكر سلا نیش لَ
 رخآ هجوو رسكلا ميلا | هنم ختي بصق غارب و فيعضلا انهاه مجنلاب دارملا » لضانلا خيشلا لاقو

 نم تابنلا فيض حلقو رك بلص عمركم ايإ و نحت يآ مم غاري ريمازملا يأ هب رمّرَي يذلا بصقلل لاقي
 « هلبق امل بسانم وهو وهللاو ريمازملا ولوأ مو دملاو حامرلا ولوأ نحن يأ ريمازملا مق حمر وأ عارملا

 يذلا بئذلاب هسفن نع ىنك ( ىنملا ) *'ميِلاو - ©” لوقلاو س ثاع (بيرغلا) « ا۳٠ »
 ثم ناسيل مكر امو ٌلوقي منغلاب مهنع یتگ و دالا شاملا لصأو هلتقي الإ ًاثيش اهنم ذخأي الف ملا يف يمي
 هحرش مّدقت اکر ألا ىنمج انبه میلو يالکر تأ ”لثم مالك رتا يأ يرتأ لث رتا مهيلع رهظ الو يناسل
 لي ولع هارتأ قبب اه مهثوجسه ين لوقلا لصاحو ملم و ناوی ا اهب "مسي يتلا اکی ىنم اضيأ ءيبيو

 4 حرصلا (ه) ي نآرتلا (4) لل حرصلا (۲) د حرصلا (؟) جل حرسلا (0)
 خخ حرصلا (4) ج حرسلا (۷) چ حرسلا (5)

 ريغ ىلع تابنلا نم مجن ام 'ْجّتلاو -  ےضہتو ° ٌعبتلاو - نرالا (بيرغلا) « ا۲٤ »



Aثوسرألاو ةمباسلا ةديصقلا  
 ىر ت يم ياسا “رس سارع مر قلا ل

 مولو مالم نم عا لج نإو ايلك ةيمآ ئم مولي ىلواو )١55(

 ظا كتم فلاب مير ىلإ ىَرَس يذلا نيفتلا هاتلا هم نأ (8)
 مرش م الا بشت مل ولو ترو يتلا دات لا كلن اوُحَدق مه 0

 e2 ےس
 ېم هيلا يمي ناک امو م ثرإل ا اوځشر مو )€۷(

 ےس ےس

 مقا ريق ميدتت مل لأ  هنوكفأب ذإ هللا مح يآ ىلع 040)
 ب(

 مقلم باص جوزم هلا اوقس هل قطصملاو_ يحّولا ند يا فو )١55(

 مرخأ نِشانَش مهتم ابهنكلو نكت مل ةمينّصلا نا اومقت اف )٠٠١(
 يحولا بتك ( قل) ( ب ) (م س سب س دك ) دهم لک يف موآلاب مالوأو ( حک س ب ) يموط ( فلا )
 ( حك ) يحولا ركذ ( جل - سا! ط)

 « حلا سانأ » هلوق وهو روم ادتس ريخ « مولب وأ » هلوق (بارعالا) «4١1هورزفؤ»
ms Pa N Mzسا مس ٭ وک و  

 ًاببس اوناك يآ ءالب رك ء ادهش مرش باصأ نيذلا ةقيقس لهآ سانالاب دارم ( ىنملا ) ٌمَمَرلا ( بيرغلا )
 مل يأ مولل حضوم ىي ل نأو يأ « خلا رع “لج نإ و » هلوقو ةّيمأ ونب « ةيمأ » هلوقب دارلاو مهلتق يف ًالوأ

 مثاللا مول نود فيسلاب برّضلا الا نالا قبي
 م ةنيقس لأ ( ىنملا ) “حشرو - "ىّرَوَو # "دنا حدق (بيرقلا) « ۷٤و 145

 ليبق اوامج نيا معو ”لمتشن مل ّرانلا كلن اودقتوت مل ولو دالا ُران اهنم ترهل يتلا للظلا دانز اود نيذلا

 هيلا بسنت ةليبقلا كلت نم ثحأ ناك امو الملا وهو متين ثرال لأ مَن
 راخلا ءان ليقو هارت تدتشا اذا ”لَظْنَللا مقلملاو - ©باّصلا (بيرغاا) « ۱۹و » ۱٤۸

 مهضعب لاق
A6لس 5 ت  

 قلعو باص هيف یتش ناک نإ و  هتتش ينأ دَ مشل نم کو
 ہک س “£ 0 - 5

 قطصلاب صتخم يحولا نأ ىنعي يحولل يأ « هل » هلوقو حضاو ( ىنمملا )
 خييشلا لاق ( ىنملا ) ةهيركاكم نصلا نم مسا ةعينّصلاو س ؟”مزخأ ةنشنش ( بيرغلا ) 460 »

 ملغ ةميش يأ مزخأن م ةنشنش اهنكك راكتالا ىلع نوردقيالو هيي لهأل الو يتلا ةمينّصلا اوركتأ ام » لضافلا
 ف

 6 ریدد وف ةعدف

 چ حرصلا () ذي حملا (4) 34 حرصلا (ج) هپ حرصلا (*) کب حرصلا ()
 ليقع حرصلا (#) ٠ء١ ةساخلا (1)



 A4 نوميرألاو ةمباسلا ةديصقلا

 افلا 1 سرر 7 1

 متم وأ هوبم ْنِم مكيفإ وود وفرذاب مل ام هئاتو )١86١(

 ميم ريغ ةتلق موق لاق نإو مهني مرآ ناک أ َنكلو 060
1 . 

 رمجلم ا فيس ال يع بيصأ الس َلَوُأ يلا كاذ فايسأب )١٠66(

 مرضت مو ْنَسْظَي مل نآلا ىلإ هنإ ةّيلهالا دقج دقلابو )١685(
 مدلص هر لك يلا ديقو 2 موامد تقرأ رب ىف راثلابو )١5(

 ZZ .٠ نك 00 4 هم سمر «ع 3

 لشو يک نم باغ وق ابعيحن لطي نأ نم جل قایو )١65(

 مصممو اوهم 2ك مضتمو نوپم (دک) مصمو ناوپم ( سا س فز مصقم وأ ءوهم ( ىل ) ( فلا )

 (ساادس ف س قل ) املا (ت) ( حد ) ےضہمو ںوپم (م س ضي )

d\org\o\rتح ردت الو ٍدّدرت ريغ نم ةا يأ تلف 'رمألا اذه ثدحو ربا ( بیرغاا )  

 رخآ يف فاضت سلا ( ىلا ) هصلخو هقلطأ اذإ هتلف نم صلختو ابن يأ قاثو دعب ًاعي رس تلذنا هناك

 « مصممو نوح ني » بارلا ن ”لضافلا خيشلا نو ليلا نم تفرع اك لوألا تيبلا نم يناثلا عارصلا

 مهنكلو هللا هجول ةفالطلا توف ارج لل مهنم ايدك نيذلا نأ مالكا لصاحو هرکس اک حرش يف فلكتو

 اذهو_ماكتحلا ريغ نم عقو ألا نأ مهنم ضب لاق ْنِإَو ةفيقسلا يف هيلع مهعامجلا لبق اهرم اوكحأ اوناك

 نم (ع) ةخسن ينو « "”اهكرش و هلاَقَو ةتلق ركب يأ عیب تتاكد ( هنع هللا يضر ) رمع لوق ىلإ ةراشا

 يمال نوح أ آل ظن هيفو اه اعا ناكرم اوملظو هب اومختسا يأ ةفالخعا رم رمأ اوناهأ نيذلا يأ مضبمو نوم

 يرهوجلا هرکی مل لاق مث نوه اذ راص اذإ نوعأ نم « نوبم » هلوق لضافلا خبشلا لاق . ناهأ ىنمم
 فی رحت هيف مقو دق م مالكلا اذه نأ يدنع قم او هدنع ققحتم سیل هش نأ اذه هلوقب ملف يدابازريفلا الو

 ناودلا اذه يف هريغ يف عقو اك

 يلع بيصأ يأ « بيصأ » هلونل ًاقرل هنوكلع « لّوأ » يصتنا ( بارعإلا ) «١1ههوأهعول معو

 «ردب يف ٍراَثلاب و » هلوق ( ىلا ) ؟*”*؛رلّصلاو - ؟7نمظ ( بيرغلا) املس تقو لو يف ( هنع هلل يضر )

 : ( هنع هللا يضر ) نيا سأرب يأ اذإ ةيوعم نب ديزي هب لت ام ىلإ حيل
 کا رت قَد نم جورا 2 اودهش ردسي يخايشأ تل

 هسفنل لمج سراقلا ماللا رسكب ململاو - ف عج نال لاو - س ( بب برغلا) »1١65«
 : هلوق هنمو ردب م هره ّملَعاَو برا يف نامجشلا ةمالع

١ Oلضاعلا خيعق تايزملا حرع )١( جج حرسملا (4) چ حرفلا © بج ةباہنلا 0 ) لج حرصلا  

 چچ حملا (6)
)£54( 



 نومي رألاو ةيباسلا ةديسفلا 4°

 َرْظِخ جلبأ فيسلا اجب ليوط ةظيفح يذ ىلا اجيملا يف نوير )٠١۷(
e 

 سه نم الإ سأاكلا ب بارش ليلق ىلا نم الإ ضيبلا ءاقل لیلق )١68(

 مقام يغ ارت اش ًاروطو رشنُم ريغ ادم هارت اروطق (169)
 3 7 ae 5 ے7 7

 رم ريغ ماما نأب انمع مراقِش لَم ل ام اذإ متكو (07)
 مع 5 8 2 50 8 ٤

 .مدقأ رهدلا ىلع يداعب متوبو راب مدقلا دجلا ىلإ متقيس )١59(

 ی ثداوحلا يف يالي لاش كاف انأ هع فوارق

 هيلا تعارف ىارلا اهب حاصو بالا تب ره لاقي هيلا جر يأ (ض) هبلا َ (بیرتلا) © «16الد»

 2 مرضفتاو د 5" جيلبألاو - ©0ةظيطحلاو 4-3 داقني ال يأ كتوصل عيادي الو كمالكت حا نالقو

 مراحلا نع ؟ بذي ةفنأ يذ وليس ىلإ برملا يف نوعزتي لوقي مدئاق « ةظيفح يذب » دارأ هلمل ( ىلا )

 هدايم نبا لوق ةماعلا لوط فصو يف ءاجاممو ةماقلا لوط نع ”ةيانك داجنلا لوطو داوج ض رعلا قت ةماقلا لي وط

 “رنا ًالاورط تناك ن إو ال ْلَجَأ هلت قالا فضي ال كلم لإ
 ةرتنع لوق اذه لثمو هقاس فص غلبي ال هقيس لمنف ليوط هنأ دارأ

 © اوب سيل تیا لاهي ید تحرس يف هبا ناک لطب
 ليوط هنأ یس

eA \eAnرومألاب ةفرعملا عم ةدِشو ال ا بارع قداح كرشْنُم دو لجر (بیرغلا)  

 يذلاف ملا ىلإ يذلا وهو هنطاب ةمدألاو مَ َرَمَّشلا تنم وهو ءارهاظ ةر 3 لاف هيرشي و 5 لڳا مدا ن ٠ دلصأو

 نبح اذإ « ةّرشنم ”قمدؤم ةأرماو » دومألا بارجو ةَرشولا ة ةنوشخو َمَمَدَألا ني ممج دق نأ هتم دارت

 مات وبأ لاق فرعأ ربل ىلع مدؤملا ىيدقتو اهربذع حصو اهرظنم
 ديل مدو رقي ذوحألاب دم وأ یجب ىّدرع لإ متم اه 53

 مفويسّنأل ةلاس سوؤترلا نأ اندلع كحامرو كيفويس ٌدودح 'ریکنت ( اذإ تکو (ینلا) ۰ ۵»

 رلا يف الإ ر 7 ال ؟حامرو

TY FPءاجو وّدقب و تكي لاقي « ءس كل ءيشلا اذه » لاقي هعيمجب يأ ِهرْسَأِب ( بی رغلا ) €  

 )١( ليفط (20) ماچ حرملا (4) پاپ حرعلا (۴) چ حرسلا 0 ناسا ٤ ) )5تافلملا «+١
 ) )۷مام ویا ۱۴۳۹



 ۹۱ نوسرألاو ةمياسلا ةديصقلا

 مَجْمَأ ةميبُم تقبأ اک سیلو (۹۲)

 هير لحلم مل ًاذوط نککو 059

 ُهَدْحَو هللا هداش هاني ام اذإ (058)

 ميكمَف (6"0)

 ىدّتلاب همك دبا نم نود )0

 شئ فلا نم نر كا لأ 119
 (حك ماملا ( بلا )

 مرج ثائاق تداش اک سلو

 35 م ءس ةمعرافو

 مال او ايلا ت

 فلا

 منَ ل _موقلا واس ام اذإ

 ضم يذلا نم ع لا

 « رهتلا نم » باوصلا نوكي نأ نكي و داع ىلإ * بوسنم « يداع » ( ىنمملا ) "هاب و س م رشا موقلا

 قدزرقاا لاق حزحزت يأ لحلحتق هكر حو هعضوم نع هلازأ هلحلح (بيرغلا) « ۳ و ۲

 انءانب تدرأ نإ كّنكب حفز
 1 عم

 ا لحستب ام تابضحلا اذ نالہ
 خساورلا تباوثلا لابجلا يساورلاو خسرو تبثاذإ (ن) هيشلا اسر نم ءيا طسو تباثلا دومه ي راو سس

 ةعرافلاو 2
 يللا دجلاک لو مآ می لش هيأ يذلا دجلاكدجلا كلذ سيلو ( ىنملا) مستو ©

 تيس برملا ن ٠ ةليبق مجضأ ةميبضو نيتيدقلا نينايبقلا نيتاه دج نم مدقأ وه لب ارج لیابق هءانب تداش

 اول نيا نم يح مهف مرج اًمأو ئاو نب ركب نم محضأو ةفورعم ةميب ر يف ةليبق ليقو مهنم لجر ىلإ
 روجز لاق هللا مدابأف مطا يف اودملا مث هراهصا معو ( ملص ) ميهاربا نب ليما مهيف جّوزتو کم

 ”ممرجو شيرق نم هونب اجر هلوح فاط يذلا تيبلاب تسمسقاف
 شتی رق ىلإ ةبمكلأ تداع ْنَأ ىلإ ةعازخ تيبلا ىلع ىلوتتسا مث

 قدزرفلا لوق نماذه (ىنملا) « » ٠54
 م 53 و ءايسلا مس يذلا نإ

 ءاملا كلم و يللا انل هان عيب

DPD2 اذ تناك يأ ا (بيرغلا) « اكك5واكه  

 ٌلوطأو أ ةف
 ت نقیب ال ت

 باحسلا اهب قبطاو م

 تلغ ةلولغم هللا دي دوهيلا تلاقو » ىلامت هلوق نم وهو نوطسبت ىنمم « نودمت » هلوقو حضاو ( ىلا )
 « "”ءاشي فيك قفني ناتطوسبم هادی لب اولاق ات اونعلو مهيديأ

 ىع هصفأو (ف) هول مف هلم نإ هنا ةتسنأ كلوت نم هدد مْ (بيرغلا) « » ٩۷

 دك حرملا (0) چ حرملا (0)
 ( مسالا اذه قيقستل امهمجار ) جاتلاو ناسا (5)

 ا۸۸ ئاتلا (+)
 44 تاشلا (¥)

 ۸ حرملا () چ حرعلا (4)
E (4)چ نآرفلا () ا٣  



AYنوسيرألاو ةمياسلا ةديصقلا _ 

 محب : اإ يف ىلع يق عنك لويس كن فوك اذا ىفاملا أ نوم ال 3

O۷۹رم مل اذإ لوط هي الو تي نكي م اذا عتم دس الف  

 مززو ميطخلا نيب ام كينو برو عيقبلا نيب ام رع كب (170)
 ع ملم مآلَس وا لمم ىرولا نم يلع یک تَحرب الف )١1/9( و عديم ها ها ۰

 مدقتم نم ديحوتلا يف يلاف خام مرتو نع يل ناک شل )١9/9(

 (مش ) لوط ( بلا )

 اثني فرعلا نم ةبراحس متنأ نككو رحبلا نم اني اندنع قورملا باحسلا نأ مولعملا (ىتملا ) وه مف دحاو
 ءيش لك لاقي اک صألاو أنما مرلي ىنع رعاشلا َّنأ لعإ . ةيباحورلا داوم دولمم وه يذلا سنقل رحب نم

 ةقباّسلا ةديصقلا ىف هلوق اذه وجو هلصأ ىلإ مجري
 ©3كضاللاو هّلر الع لصي ”ةمورا تم سودرقلا ىلإ د

 نويس ال( یملا) دي ري اکہ یف يحي :أ هرمأ يأ هيف اكساح هلعج رمألا يف همك (بيرغلا) « ا۸ »

 نسحأ امو ءاشي اک لام يف کب e هومتلعج کاک دارآ اک کام نم لئاسلا ذخأ, ملام ادرج کوج
 ىلا اذه يف ٍدَسألا يبأ لوق

 يدي لإ ىت الف ُموُرَأ اک هاف رماطنب لام ىلإ شع

 ؟9دسألا وبأ حاطب و يادي هيف  تكتلا اهي حاطب ی اک یت
 « ایف هلام مسقن » هلوعب يلا ةَمَنَع نا هيثري يذلا وهو ءابهّصلا وبأ سيق نب ٌماطسب وه اذه ماطسي و

 تسيل اخ هب تاسلا نكي م اذإ هام مدنع ءاطعلا سيل ( ىلا ) “دََصلا ( بيرغلا ) « ذه »
 « لوط » هلوق . ديش لکن ع اين لئاسلا هب ريصي "ل اكد طع اع ينعي ة ةمات نكت مل اذإ اته كدنع هنللا

 تانمؤلا تانّصْمْملا مكتي ن ا رم متم خي ل نمو » هنمو ردت ًاضيأ وهو ةکسلاو یلشلاو ءاطسلا مچ

 » لوط نم الو » لضافلا  خيشلا ةخسن ينو ° > کک ایا تكلم اف

 ھات انعم ردصم « رّخأتم » هوقو ځضاو ( ینمملا ) یر رت (بیرغلا) <« ۷۴و ۷و ۷۰
 عيقب يمس هب و یتش بورض نم رجشلا موُرأ هيف يذلا مضولا ةغلا يف هلصأ عيقبلاو « مدقتم » هلوق كلذكو
 ليقو ةبمكلا رجح رادج ميطحلاو ©"””ةنيدملا لخاد يهو ةنيدملا لهأ ةربقم وهو جتساوتلا راكد قرغلاو دقرغلا
 ااو مززو نكرلا نيب ام

 ياينآرفلا (ه) دج حرصلا (4) عمه س 4مم ةساحلا (ج» دراولا مرقأ (؟) جج حرصلا )١(
 پچ نابلا مجسم (۷) ۔ چ حملا (5)



 AY نوهرألاو ةمياسلا ةديصفلا

ti 2-0 (NYY)مع زم لک (عاز ىريغ ناك اذإ ئاق انآ ام  

 )١08( ملو ْيَرْحَأ + لوقلا نم ىدمال ثيح ىلإ يرْجَأ نأ ولو 5
 ( ۱۷۰ا َنَخآَو حورشم 5 نه ىّرولا ىف قَفْلا قطا م ُعياَج جل

 )١975( فيحصلا «تراونُع كلذو هريغ نوتظي ال لع سالا يو 2

  010نكي مل نإ وا ريل ةلظف  اعْوَأَع رضي بابألا تناك اذإ
 ( طال مكر ممتا ( بلا )

v۳ «نإ الو جرح هنم ”يلع نکي مل هيف تولغ يأ لوقلا دح تزو راجت ىتنأ ولو ( ىنملا) « ٤و " 

 نم مهنف مهف هقرفو اينّدلا يف تاقولخلا رئاس نيب نم قطنلاب نانإلا ارم دق ( ىنعملا) « » ٠۷١

 لايك د كح غلب دق لماك ناسنإ هنأل ٌمامالا وف هتيم هات آ يذلاف هنم كلقأ هانلآ نم مهنمو هنم ارفاو اظ هانآ

 نأ لضانلا ٌيشلا نّظو . هنم حضاولا ريغ مهبلاب و هنم حضاولا قلعتلا نم حورشلاب دارلا لمل عل . هجو لکن م

 هيف يذلا مجرارسأ نم مالا را مهيف ثوروم تیبا لهآ نأ وام » لاقف را ع قطنلا عماجب دارا

 يذلا وهو ًاميواتو و اي رصت ااش نمل هنوني مث نودلعيف تاغللا رئاس ىلع نوملأعي هب و نوكيس امو ناك ام ع

 « تيبلا اذه يف ”رعاشلا هدارأ

CI»ناك نان هلصأو هتدحان نم هل ني هنأأل يم هتجاسدو هتک باتكلا ناونع ( بيرغلا )  

 نوثلا نم رهظأو ضخأ هنأل نال نونلا لمج باتكلاُناوُع لاق نمو او اواو اهادحإ تبا ثانوتلا ترثك دل

 J dle وهف هريغ ىلع كرو ءيشب تللدتسا ام لکو « هیتعو هتنتعو هتننعو <باتكلا تت ولع لوقت

 * هالخ رشبلا ع مع قرف رشبلا نم هريخ لع نيب و مامالا لع ني ( ىتمملا) « « نطابلا ناونع ”رحاظلا »

 ءارو سيل تأ نرتظب ًاليلق مهملع نوک عم ٌرشبلاو هيبضن متا ربباتكلاك طاب مامالا معو باتكلا ناونك"

 نوتظي يأ « رب سیل ُهَرْهَغ نأ نونظي هلع سائلا يفو » انكم لاقي نأ مالكا ةجوو الع نولي ام

 ليلا حيمج نوملمي مهنأ

 فلتخم سالا لوقع ةادعتسا نال ةيمجاو نطابلا معلا َناتك نأ ىلع ٌليلد اذه ( ىنعلا) « بب »

 لأ نى و« وع رق لع لس ل دت .صقان لقع هل نم مهنمو "فاو لقع هل نم مهنف

 « 971ه دب ةيدوأ تلاسف هام ءامسلا نم لأ » هلوق يف ىلاعت هلا

  SEةر س فلا  ميارلا لمعلا ) ةمدقلا مجارو كي × نآرقلا + (



 نوعبرألاو ةعباسلا ةديصقلا |

 ت ريغ نم سر 1 اهبلكتو هر هللا اسد نأ انه او (109)
 مقتل ملو ميف مل وه اذإ الك لوقلا ةكح هات تب ملو )۱۸١(

 هه

 متم داه لك ام ىَدُه لکو ةي لكي ل كنم ىتح لضقلا كل )۱۸١(

 2 ان نأل يرو رص مجرتم طيسو وه يذلا مامالا د دوجو نأ ىلع لیلد اذه ( ىسلا) « ۷۸د

 ىلع ساتل قبس اا مهاغل يف ةينامم مہر هتالك رشي مهني و هللا ني طيسو ٍدحأ نم ُب الف نات

 داقتعا ىلع اذهو ايندلا تاغل ميمج فرعي م مامأ ٠ نم اهتلازإل دب داف لل تاغللا تقر فت يا مامالا وهو كح هلل

 والا ر ٍةنسلأ م يم فري مامالا نأ ةعيشلا قرف

 «“"اهاحد كلذ دب ّضرألاو » زي زملا لي رثتلا يقو اهطسب (ن) ضرألا هللا احد (بيرغلا) « ۱۷۹ »

 يتلا لابجلا ةلرنج ةَيألا نأل ديرو رض ايندلا يف مامالا وجو نأ ىلع ناث ٌليلد اذه ( ىنمملا ) "”ةَلْمَلاو
 ضرألا يف ىتنأَو ىرخأ ةيآ ينو « ؟2داتوأ ”لابجلاو اداب ضرألا لعج ملأ » هنمو ضرألا اهب هللا رق

 8 اهاسرا لابجلاو » ىرخأ يآ ينو « “ب ديت نأ سار

 ءيش دعب ًاتيش مهنلا وه مفتلاو ةفرمماو لا وه مبتلا نأ نع تلا م مهفلا نيب قرفلا (ىنملا) « ۸۰ »

 تفرعو ماكا ٌتمهف لوقت تاوذلاب ال يناعملاب قمتي تالذ لجألو باقلاب ةفرملاو لسا وه مبقلا ن لإ

 نأل مامالا ريغ ليو وألا لع يه ين ةكملا تاي ل لات هل نأ ىلع كيلح تیل اذهو ف ال لینا

 20 وي نأ قحتسي يذلاف باس رر -5 د اك هلقع روصفل ہمت ىلع الو اہمہف ىلع ردقي ال سالا نم هاوس

 ۾ عو انك انينآ الكون نايس اهانملبذف » زيزملا ليزنتلا يفو هسفن رهوج ءافصل طقق ف ماسالا وه

 لمح الو ايندلا ةداعس يهو ةمعنلا هنم صحت نم مهنم نأل دوملا لهأ ل زضفأ تنأ (ىنعلا) « د

 يأ ًاميمج ةيادملاو ةمعنلاب يلع تاّطنن دقق تنأ اًمأو ةرخآلا ةدامس يهو ميقتسللا طارسلا ىلإ ةيادهلا هنم
 ةرخآلا ةداعس هنم لح ال ايندلا ٌةدامس هنم نت نم لکو ةرخآلا د داسو اينّدلا ٌةداعس كنم يل تلصح
 ةيادهلا هنم لصعت مامالا ريغ نأ دقتمي ال رعاّشلا ّنأل « دا نم *لك امو » لاقي نأ مالكلا قح نأ لعاو

 ىترعملا لوق اذه وح ةيفاقلاو نزولا هدعاس د ل نكلو ميقتسملا طارتعلا لإ

 م كتاف يل اهانأ ةديفتم كراد تأي ۾ نمو

 مل نف « تبدأ ن نمو هملع نم ٌذُخْأَت » يئاّطلا لاق ا لالو علا هتم دانتي ن تنأ يأ ع حراشلا لاق
 ءاطملا كتم بلطي يأ كُجيمتْسي كاتأ الع كنم يفتي كتأي

 بكين يرملا (1) چ ںآرفلا (ه) چ ںآرفلا (4) بث نآرقلا (+) لم حرصلا (۲) ج ںآرھلا )ا



 Ke“ نوسب رألاو ةم ةمياسلا ةديصقلا

(NAY)يق كارذ ىف بلق رو ىلإ ةعجارآ ُراَّرملا طش َنِإَو ينو  

(MAT)نما مارا بوث نم هلأ ىوتلا ىلع بيلا بيب نم حتما  

 منج يغ تحرص ام ركشلا نم حرم ريغ تجنب ينل مو 085
(\A®)متل نيلئاقلا بأ ثنكو ةميشل يدخر كيف يأ يقو  

 (تلاكر

 ماتم نم بالا يف يل ناک ال یّرلا نم يمق ىف نيطق الولو (185)

 (سا س جك سنا ضرالا ( ملأ )

 لاقي هب ترقتسا ام لکو اهيحاونو راّدلا انف حتنلاب ارّذلاو س اش (بيرغلا) «دمعورمع»

 يري رحلا لوق هنمو وق وو هرثيو هين يف يأ « هارد يفو نالف للت » يف انأ

 “ىدا يف رخاتلاو ثيدحلا یویس اَرَغ اذإ قراطل اندنع ام

 هنأأل دحاو ظلي مارح موقو مارح ”لجر لاقي مرحلا مارخلاو E حصاتو سا هب لظتسا هب ىرذتساو

 ثيدح ينو ينخ *توص وهو ةمنيطا نم رخ مالكب هوعدي يأ هير يجاني يذلا مييْلاو -- ردصم لصألا يف

 ةبحم كل حمو كيلا مجارا كنع يرازء دعب عم يبا (ىنمملا) «؟ةمئيهلا هذه ام » هنع هللا يضر رمع مالسا

 بوث نم ”رهطأو بحم لك ب لق نم حصن هصالخا يف وهو كراد لظ يف كدنع نكسي لازي ال بلقي ةصلاخ

 ريدتف هيلا فاضملاو فاضملا نيب لصفلا نم ملل « مارحلا_ مَا بوث نم » رعاشلا لاق ولو . . هب را يجانملا مرحلا

 وح ركشلا نم رح رَصُم ريغ جج يذلا ( ىنملا) نبيل مالكلا مجم (بيرغلا) « م4 »
 e ءادأ ىلع دقي ال هنأ ركشلا يف امج هفت لمج ااو حدلل نم متيم ريغ تحرص ام فاض

 حدلا يف ةمجمجلا ىلإ ةجاح الف هيف ببر ال وح هنأ حدملا يف احم هسفن لمجو هب قطتلا يف نجم

 ینمچ ےتقلاو ©“ قبس ايف هجو انركذ دقو هدو وهو ةعيش هفت لمج حضاو (ىنملا) « ا١۸ »
 هرم 2م ةياغ وهو َكِقحو امأو » رخآ لوق هدهاشو مسقلا

 يف مرات » لاقي ُتَبلتلاو ٌراظتنالا وهو مواتلا ٌمضوم مكواتْلاو - ° خنيطقلا (بيرغلا) « » ۱۸١

 لعأ يأ بازاب تقآ ا كنع ديم _ مضوي نيميقم يتيي لأ نكي مل ولو ( ىنملا ) رظتناو هيف كت اذإ رمألا

 « ضرألا يف » خسنلا ضمب يفو مهم تقآ كلذ لجألف دیم ةفاسم رصم نيو اهني يتلا بازلا يف ييي

 نم تملع اكر عي حودمملا عم هنوك نع رذتعي "رم الإ رفتم ضرألا يف يل نكي مل يلايعو يلحأ الول يأ
 ةديصقلا هذه ناونع

 جج حرصلا (5) لإ حرصلا )١( جڳ ةيابثلا (4) ج حرصلا (5) ه8 ىريرحلا (؟) © حرسلا )١(



 نوعبرألاو ةمياسلا ةديسقلا ۹٦

(NAV)م نوُمأ نم ي تلقوا اذإ يرام انک سيلا نالمذ فو  

 اک

 يدم ةعيِش كما اذإ ابتنمو يتلخر ةَميِش ةعيش كند اذإ اهنف ۸0

 يرو ایک ىلع يِوُدَسَو ىلا يف يزال نوكت ناو (185)
 مر دعب امر يوطأو كيلا ِرَقْذَم دب ًادَمَدَه زواَجأ مل اذإ (۱۹۰)

 ( نرش ) ةمتس ( سادس جلاس با ةعتش ( فلا )

 لوقك راج هنآل ةينثتلاب قَرأم اتلك لاو « يب رام اتاك » لاق ( بارعالا) « ههه و ا۸۷ د

 نسحأ ام كلوقك نيلصتم اتاك اذإ عجل ظفل ىلع نينثالا لمج باب ن ن٣ اذهو « اماحر امضَو » مهضمب

 « نيسرقلا روهظ لثم امارهظ » ميضمب لاقو اكيولق تمص دقف هيفو امهيديأ اومطقاف لي زاتلا يفو امهسوؤر

 « ؟"اهلاحر امضو » ءاج دقو امهئاملغ الو امهسارفا نيلصننملا يف اولوقي لو عم لصألاو اذه لمستساف

 لاق بسلا قوف ودملا نم ةببرض وه ليفو تعرسأ يأ لاق'رمو قرم يعف ةقانلا تلقرأ_ ( بيرغلا )
 ريهز نب بعك

 ؟9يضبتو اقرا بألا ىلع اهيف ةَفاَذُع الإ البي فلو
 ةفرط لاق مآ عجلاو ر رثملاو لالكتا : ةنومألل قلقا قولا ةّيطملا ٌنومألاو

 نيرا زب "رهط ناک يحال ىلع اخص ”نارألا رحافلاك نوما

 ياللا نبا لاق لالا ب بئاج مایع ب سأترلا ةمخضلا يقنعلا داي وطلا ةمهيمااو ةر ةقاثلا مهيعلاو

 نعم نيعارذلا هالتق لحرب تصنل رب رمألاب ذإ تش تش ولف

 كتدصق اذإ و كتقراف اذإ يندعاسُت اهّنأ كلذو امهيلك وم لوصح رقعرسملا لبالا ريس ينو ( ىنعلا )
 ىع « كنَدَع » هلوقو يالا ناذهو هنم دوعا نيح كيلا يناصوتو كنع حرا نيح يطو ىلإ يغلبت يأ

 كنع ةتلحرو كنكرت ىنعلل نوكي و هكرتو هزواج اذإ اودع ( ن) الا اَدَع مطوق نم . فينختلاب كْنَدَع

 برعلا لوق هنمو هعبت اذإ ًاعايش االف عاش ل لاقي ةعابتلا هانم نيشلا حمتفي ناك نإ وهو تا هيف « ةعيش » هلوقو

 نيشلا رسكب « ةعيشلا » ناك ن او هاب كتبا يأ, مالتلاب هللا معاشو تبت يأ « مالّسلا معاش « عادوا يف

 سيعاا يف يل لوقي سلا يأ ٍنيعارصلل يف « ةعئس » ةخس يفو لضافلا خيشلا لاقو ”اصنّألاو غاشألا هانعش

 « كتدصقو كقراف اذإ ”ةقنيعُم يه ذإ دوفوا ولاو عادولا يف يأ نيضرفلا الك اهاقرإ و

 نیلا نادم نم طب مو بحرأ ينب ىلإ بست يتلا قتلا يه ةّيبحرألا ( بیرفلا) « ٩۰ و ۹

O)عمر ةساجلا (4) غ٣ تاقا (۴) , £ ٤ داعس تناب ٠)۲) ء۲ لصقلا  



 نوميرألاو ةمباسلا ةديصقلا

 ىونلا للعو هب رايدزا ريخو )١99(
 «( فلا ر

03 

 هدو رازملا يا ىلع يدنعو (۱۹۲)

 قرش ةنابل تناك تّساطأ اذإ (۹۳)
 چو

 ةلالج موق ٍراَدْمَأ نع لواط (195)
 اه وحا كيف رسشلا يفاوق ّيأو (۱۹)

 ( ل سب ) ءاقألا ىلاد س( اهريع ) ءاقللا ( قل ) ( بلآ )

 (ساد ےک س بز ملغتو (ج)

AV 

 مرحلا قيتملا تيبلا ىلا عي
 طلا نامل اك يَرْفَت ُدِئاَسَ 2 ۰ ا يرسم

 0 .٠

 ةنايل - تناك تقرع ناو
 ءا

3-9 

 مدرع . رم درم ترو نيزغتلا كرت امو

 (اهريغ) یوق ( ف ) ( ب )

 بحرأ ينب ةليبق ىلع داش تيكتآ لاق يرحولبا رصتقا هيلعو
 رع م

 ثرو# : نولوقي ثارت الواو
 نيف وأو و یک هيف گر س دق

 سيقلا ڈرمالاق هلن نم اهنأل بئاجنلا هيلإ بست نق نوكي الدعم و اجت هلا ب بسنت كضوم بَحرَأو
 هلا وإ

 e راو - و« وتلا س ؟2ناريكلاو ذأ

 فلا (بيرغلا) « ۱
 کیپ يل سانلل عضو تيب لأ نإ ىلامت لاق

 رش ( بيرغلا) « ٤ و ۳ و ۹۲ »
 و 1 3
 ةر فِي ديبل لاق ؤلؤللا هب مسي دقو ؤلؤالا لكش

 و 1
 ةرينم_ مالظلا وجو يف ضو

 ةنابللاو س 60

 اهيلإ سانلا قايتشاو ةديعبلا دالبلا

0 

CD 
 صومأ ماظملا رص عادم

 اك ى يتملا تيبلا ةبمكلا تيم هنمو ءيش لكن م ميدقلا قيتمااو

 رور
 ىلع لمم ةضف نم بح وه ليقو ولالا نمو --

 طن رس يرحبلا قنا

 يف هدئاصق عويش فصي ( ىنعلا ) قارملا ىنأ لحرلا قرعأو -- مأشلا ىنأ لجرلا مأشا

 نم ذوخأم اهءازجأ نيب مءالو اهحسن ةديصفلا رعاشلا كاحو س277يناوقلا ( بيرغلا) « » ٠١١

 وح نم ”تلصوو يي رحلا لاق هبت وهو بوثلا كاوح

 هنمو َاَشَوْلا ةينيلا دوربلاب
 افك دق ضوملا ءازاك ًةنفجاي

 سيلا ۇرا () نالا )١(
 مج نآرغلا (0) تپ حرصلا (۹)
 1١٤ يررلا (١؟) خپ حرسلا (؟15)

 دع حرسلا (*)
 ٠۴ تاقلمملا (4) #4 حرسلا (۸)

 ( نمي ةدام ) نالا )١۴(

 بس مالكلاو .؟"ةديصملا كول ىلإ ةديصقاا كاوَح

 ©"2ةربملا ةنيلا يشر لثم ًاقطنمو

 چ حرملا (ه)
 چک حرعلا ٠١

 ڳچ جرعلا (4)



Aنومبرألاو ةعياسلا ةديصقلا  

 مرت ماع فلآ ي تشق يج كيف هب ي ير نأ راو (193)

 مّمڌُم ريغ وهو يئانث منل ياو ءاشلاب ينونظ يآ 090

 سيل وهو اظ مجفاو ةموُلَم ري يهو سفن مآل نمک (۹)

 رميا ادم تشج ىتح تلمبر انآ ےیاولا كلفت الو )١99(
 يذق تاك دفولاب ال يضب  يتثأ برغلاو قرشلا لأ مني )۲٠١(

 "قلخ يأ دحاو ىندي مدرامو م درم بوثو و مدرک همر اذإ | بوثلا مدر ن 8 يذلا عحضولا مرتا - ٠
 هجول "ةمدقما عجار حضاو ( ىنمللا ) ؟ در مهنيي و کتبی لجأ هنمو هتددس لاو بالا تمدرو قرم

 رتنع لوقب تيبلا اذه نيمضت
 ©7 موت دمب رادلا تفرع له مآ مدر نم ءارعشلا َرَداَغ له

 نم مكرم - محجرلا فيقثت نم هبذهو هحلصأ تيبلا فق ( بيرغلا) « ۱۹۸ و ۱۹۷۰و » ۱۹٩

 ةعيب ر يبأ نب رمع لاق کا يضالا ماعلا

 اغاني ترمتسا مث مرم ةثالث ينتعرشأ ى نككو
 | نم هلك انهو تضقتا ةنسلا تم رجتو اهن انجرخ ةتسلا هذه انن رجو مجم مو و مرم رھشو

 ا ناو س )مج لا تع ًاضيأ عملا ةابقتسما تسلا نم ةعوطقم تراص 'تضمام َةنسلا نأك

 ريهز تايلوح ىلإ حيملت « ماع فلا » هلوق يف
 حودملا ىلع دوفولا ٌرايتمالا هل لصحمي نأ دي ري ”رعاشلا نأ مالكلا اذه ٌلصاح (ىسلا) « ۲۰۰ و ۱۹۹ »

 نع تخت ت تقولا اذه ليي هوحنو ديما ”مساوم يأ مس .اوملا كاتلبقتسا اتم وق نيدفاولا موقلا عم ال ادرفتم

 عمال يناذب كيلع يدوفو نأ سانلا د ميج ىل ميل كلذو مسوم يف ادرفنم كيلإ تين ىتح موقلا عم كيلع دوفأولا

 ناك اذإ ةقيرطلا يأ ةكرحم سفنلا ليوط ”رعاش لاقي هسْفتب ةديصقلا نع ىنكو » ٌلضافلا خيشلا لاق . موقلا

 نع اهب اونو ةممملاو ناسنالا سات نوكسلاب سفنلا ينامم نمو لي وط ةكرح قن باتكو ةديصقلا ليي
 مف « هضن قشم نمو هلل رشا نأ رشا

6 

 ًاضيأ ةمبارلا هرعش ةيصوصخل عجارو سس قيشو نبأ ىأر - هرعش ده سىناتلا لسفلا (©) چ نآرقلا )
 يب حرصلا (5) #4 حملا, () ناسللا ( ٠١١ 4١ تاقثملا (٭)



 ۹۹ نوميرألاو ةتماثلا ةديصقلا

 4 نوسرألاو ةنمأثلا ةديصقلا $

 لاغشألا ترتاوت الف 5 ةركاذشل لالا تيب ًاموي بناكلا بّذبع نب نيسمحلا هللا دبع يبأ خيشلا ةرضحب ناكو

 س : هيلإ بنك هلغش نع هلا هدأ مطقني نأ ىشخ لاقو فارصنالا ىلا ىتاوأ هيلع

 ام عاني نأ يلع نركض ال

 هح سنج «لكّقَْللا وف

 ادش نمل بيصتلا يف هنم ٌرفَولاو

 هلوقب ءىتاه نبا هباجأف

 تفك امأ لاقلا يف ةبيدبلا اذاي )١(

 ٍةلُم لك بيغ يلج ”كخ (۲)
 ان واقو ائويع كارت اذلو (؟)

 اهُدُعَأ نح ءاسألا تأ ام(ع)

 امتاف قيقحلا ىلإ تسجر اذاف ( ه)

 راق ىلع ىنحف نم ةتمسق
 اكخألا نء«لدع ىلع هلم

 ماقالا ي وذ نم_عئادبلا كح

 _ماربإلاو ضقتلا اذه تاب
 ت ر 0 2 . 7 1

 هاوس ىلع باهقلا لعم

 اف عديمسو دجام نم

 ماوقألا لأ ينبت ةلاتإ
EEE (بيرغلا) »۴او٣و« 

 هلوق (ينلا) 0 س هب اذإ ( ف ) ةرمأ ةي نم بئاجتو مادي يأ باوجلاو مالكلا يف
 هلوقو ارش تدشنأ تح 2 يبا ىلع اهمازتإ و ةلوتلا ماكحأ ضقت كانك امأ يأ « حلا تك امأ »
 مك كل يأ « څا ركح »

 اهابأ شرت ةأرعا نم ذوخأم اذه ( ىنمما ) عَدْيمَسلا (بيرغلا) « هو + »

 دیم لشم سیل يی نم کو

 لج حرعلا 25 اك حرسصلا ١(

# 000 08 3 
 ¢ ”بیجف همساب یاب ناک نإ

 عالق ةساجلا ()



 _ نوميرألاو ةئماثلا ةديصتلا ۰

 ماهوألا سجاوَه يي امم  ادحاو ىتمم رمشلا لهأل كرا (5)
 ماس جلب عابلا ب لک نم متی نبذلا هيّصلاو تنالف (۷)

 مامهنإلاو مئَقلاو ىخّتلاو ةح اصقلاو ةهابتلاو ةلاصألا ٌلهأ (۸)
 مادقألاب نوو ام بيطيو تاو فخ ةغالبلا يشت (4)

 مالك تبعا تمزأ نأ ول ميال مآ يل ڈاکو )0١
 مام يبأ وأ ةتابت يبأك يا ولو ککضف رکینا بأ نم (۷)

 4 اضيأ لاقو ١)

 يِبيلأ ةسميّر اي راب ثتلاقو  ابفارط تحت هارحلا ُمَسُم تون )١(

 يدق ًاعيج نابيشل الاقو بافت لبق اس ارك مكقو (؟)

 تق مل هانق ةقعاشو | هّلغ مجنلا لي م عراف يل (؟)
 (؟) ركب ( فلا )

 23 تبن تببشعأو ضرألا تشو - 9١ عابلا بح بحر (بيرغلا) « ١١و ۱۰و ۹و ړو ۷و

 يرّيحبلا وه ةدابع وبأ ( ىنملا ) جيي تح شيشح هل لاقي الو عيب را لأ يف طرا اكل بسلا

 نع افارط دجلا اوثراوت » لاقي فرشلا ًاضيأ وهو مه ن نم تيب ٌففارطلا (بيرغلا) ووا

 سصقلاو رهظلا لوخدو ردّصلا ٌجورخ يأ ردا ضيق وهو ٍسعقاا ن بم ءاسْمتلاو س © عرافلاو - « فارط

 -- هتنأر ی الم مو عنتءاو تبث بلا سعاقتو « نعال ماسقعلا ةزملاو » ل لاق ةا ءاسمق ةدرعو ”تابثلا اضيأ

 مايللاو اهتميَح تحت يأ « اهقارط تحت » لاقو اخر مالقت دق ةليبق ءارجخا صم ( ىنعلا ) "2:
 “ريتا اهيأ لام نم تّيطْعأ سلا ةعيب رو بحذلا يأ لم نم سيفا يل رار وتلا مال وج
 « “كب » بارما نكي نأ نکی وبل لم ليج معا اركب تتذقو يجن » راز اه تلق اذه لجالف

 ”لئابقلا هذه نأ ىتمملا رب رو . ةرخافملل يمدقت ناييشل الاقو بلغت نم مراكلا يف ؛ دق کب نا ىتمملا وکی

 ةيمفرلا كتلزنم غلبت ال دج لاو فرشلا لهأ نم اهنوك مم اهميمج ةيدقلا
 ج ےس ہد چ حسا و چ ست © جلا



 1-7 نوميرألاو ةمسانلا ةديصفلا

 ( نومبرألاو ةمسانلا ةديصقلا )
 ملا

 هب وبل ىرسم يف لغتي لاقو
 چ س

 ا رفا ام لثم درفل يتإَو ْمَرِإ ىلع باق ْتْلَج اك تظن )١(
(ap 

 د س ب

 «رتسألا ”لماعلا فدرتْساَو ةيشاوخ تسدقَت ناستلا لثم قةبقارعب (؟)

 ( ف س جك ) فدرتسا مث هيرارع ( د ) ( جس عم)) ىلا ( ج )

 مهنأ ةّيلهاجلا ةداع نم ناكو ”ماَرآ عجلاو ةزاغملا يف ًانلع ُبَصْنُت ةراجح مَّرإلا ( بيرغلا) « ٠و١ »
 ماو هوذخأ اوُداع اذإ ىتح اهي هتوفرع ةراجح هيلع اوكرت هباحصتسا هنكمي الو مهقي رط يف ايش اودجو اذإ

 فاو ؛ يعن و ”رمأ اهيلع *بوتكم ةيلهاجلا يف شي رقل تناكماهس ٌدسحاو وهو هيلع شير ال ځذق کر
 ارس جر دارأ اذاف تيبلا س اهب موقي ةبكلا يف سوو تو تيوس يآ و دق « "لش الو

 مزع ام ىلع ىضم رمألا حق جرخ اذاف هيلإ رظني و هجري © الر يل جرخأ » لاقف َنداّسلا ىنأ ًاحاکت وأ

 جرخأ ماسقتسالا دارأ اذاف هبارقيف امهعضو نمر لج اجرا عم ؛ ناك ا رو هدارأ اع دق يعّتلا حق جرخ ناو هيلع

  ؟'یرلاو «  ؟ناطیشلا | لمع نم جر كءالزألاو اباطنألاو هريليملاو نمَكلا اع » هنمو اهدحأ

 كلذكو تمصم بلص يأ مصأ ءرححو نيتملا بلصلا حامرلا نم ' * لاو # 7 ”لماعلاو ۴” ہشایکاو

 لج » روق نم ( جك ) ةخسن يف ءاج اک مجسما ياب « تلَج» بارلا نأ طا ( ىنملا ) ءايص ةرخص

 یسار ًامفار“ترظن لوقي «©“ رشي 5 ةادش دش مث رفصلا لبي اک يسم ا ٌلحَف» هتمو رظنو هتسأر مقر اذا «يزابلا

 يناير کشا هيشي يفرش مضوم ىلع عاق انأو عيارلا تيبلا نم رهظيس اك هيكل الا يتبيبح راد ىلا

 ةبش . ملاک اهرفنم لافيح ُتنكو رظنتو اهتنأر عفرت ع ىلع ”باقُع ياك لماع رخأتو هثانيس مّدقت

 فلا لاجرلا نم مّلزملاو هيلع شي ر ال يذلا حدا وه لَا نأ اك حأ همم سيل ادرغنم ناک تأل ملراب

 مودقم نب ةعييرو ربك الا شقرملا لاق في رظلا
 کاک ورم ع ودع اهفادجِم كر اذا رس

 gz ي'آطتلا یوا اک اهيلع ةليصأ جج تيفوأ برع

 ججج يريطلا (0) جج حرصلا (4) كيك حرصلا (ج) چ حرصلا (؟) چ نآرقلا (0)
 ١+۷ تايلضفلا (؟) ءء٣ تايلضقلا )١(



 نوميرألاو ةمساتلا ةديصنلا ب.

 (ہفلا)
02 

 للا ىرذ تاقر الإ ا الو ايتار الإ ايببش هةل الف (۳) 1 ار < ع ور چ 5

453 

(e)أ مو ابا ١ قارطإ وأو تلح ےک ی يتب ڌن او  

 ملا نم ليس يتلا ماوس ىجشلا نم بير سمشلا ّنجَأ اماف (5)

 ؛مرطْضَيو یک ذی E ىترقال راتلاب يملا رايد تفرع (۷)
 (ف س تعم س حک ) (ج) ( ف س مك) ينط ( ت ) (ف س یک ) تيقر ( فلا )

 ( حاج ط س عم ) سلا

 يف رقصلاكه بف ياك ذو يتدحو يرل يف تنك لوقي م رقصلا ياطقلا تيبلا اذه حرش يف يرابنالا لاق

 ىنعلا اذه يف سيقلا ءىرمالو هل هتقمارمو ديصلا هرظن

 ضي رع ءاضف يف يفرط بك أ اهقوف تفرش جاك ةي رنو
 ^” ضيضص ًائاق هيلا تلزن ٠ اهرايغ يقع سسشلا نجا انف

 ميم تذيص ( ىنملا ) ار س ءيش ٣ لکو أ لبجلاو رماسلاو سأرلا ىلعأ كلا (بيرغلا) ه« م »

 3 سايملا ثيدح نم « ءابهش دلك د و يتييبح راد ل لفل رمالعألا ىرذ ميج تولعو 5 روا للملا

 مو هب مك ةقاط ال بمص راب میر يأ ۾“ ””لزاب بميشأب منبت دق ارق اوي هم لأ ايد حسا

 نأل ةلزاب هلمجو ةهاركلاو ةّدشلا يف لمعت ام راك آو ثيدش يرق يأ بيشأ *شيجو هابهش نسو بهش

 زمطاريشب ةاقرماك ةأقرلل اذهنمو اهدمص اذاة جدلا ُتأَكَر نم نمط «اهتأقر» هلوقو ةّوقلايف هتياهن ريعبلال ور

 هاضملا نم رجش ملسلاو - ٌليإلا اهاعري ءاضملا رجش نم ماظع ”رجش ث لُطلا (بيرغلا) « 4 »

 ”مضوم وهو لس وذ يه هنمو هب ميد

 مار امو س اهؤَرْجأ وهو يق ةد فيطل تالا رم ةببارض مّضلاب عاجشلا (بيرغلا) « هده

 ءارأ يذلا نأ الي ( ل ) حرب امي اك لن مار امو هقاف امو هنع لاز ام يآ ياكم نمو هلاك

 كلذ فالخ ىلع ملا تدجو يأ ۇر يف للعم "تناك يع نأ تفتحت مث يتبيبح راد وه ينيمب

 ىلع لح اذإ هبذكآ لاقي . يضر ًامزال ”تيقب و ةي يسر ”تقرطأو ”تسلج يأ يردص تضف

 « يقظ ينبذكأو » نيتخسن يفو . ”ةقيق قيتح 4 نك مام تیر أل بنک لع يتاح ينع لاک أ ذكي

 نم لبالا ٌعوِجُر وأ لوألا ةثلث وأ لی للظهر ةقتلاو - “ءاوسلا (بيرغلا) « ۷و“ »

 جج حرسلا (4) چچچ ةيابنلا (٭) چ حرسلا (۲) هو سينلأ قرمأ )١(



 Ye نومبرآلاو ةمساتلا ةديصفلا

 ا ال ينَعاَر دقو ىيمم اہیعراو (۸) 31 ل 3 سس 5 r ەرە

 ع حولا تككتدتلاو ةيسومع  ةَريس راس دق قفألا تيأر الف (8) "a “® ےس 2-2 500 ل
 ټو لا

 بلا نم برس درع وأ لبا نم رواه ل يللا راس الا قبب ملف )0١(

 ْمَدَق ىلع نيقشاملا ليل ماق دقو بلهأ مان ذإ يلا ةف تقرط )1١(
 (ف س چک ) لیل (ب) ( جس طاس جم ) يحلا ( فلا )

 نونلاو نلألاو جوجتلي و جرا هيف روهشملاو هب يب يذلا دوعلا عيال 32 يشي أم دعب ىعرملا

 بوتس دشنأو « "7 جوجل مم”رماج » ثيدحلا ينو ناتدئاز
 © يتلا جرحا حصي یخو مرڪ هلا فلم لإ

 سيلا 'يرما لوق ىلإ رن ليلل ليسلا امتساو ليلا ةملظ نم ليس يأ رس | نم ليس ( ىنملا )
 , يي ىلا ع )وأب 06 هلوِدُس 2 رحبلا عنك ليلو

 هوقرحأ يذأا جوجل و ةفاينضلل اهف اهودقوأ يتلا راثلا لشاب ي يتبيح تليق رايد تفرع اهاعرم نم ةعمتجم

 راك أو هظنل نم هل دحاو ال عج وهو يعاترلا لالا ؟ متلاو «'مثلا نم ٌلْيَس» خسنلا ضم يفو هب اونځدتیل امف

 يف معنلا راركتلو ادحاو ايش متلو , ماوّسلا نوكل يدنع ةحيحصب تسيل ةياورلا هذه نكلو لبالا ىلع عقي ام

 روبل مون دي و مهقايضأ نولي امرك ءاينغأ هتبيح لهأ نأ ىلإ « خا تفرع » هلوق راشأو يلاتلا تيبلا

 لوق ىلإ یعرب ال نالفو هيلا ”تيفصأو لوقب ام ىلإ ت تحعمتسا يع ًاتالف ”تيعرأ (بيرغلا) « ۸ »

 ةتمتسايأ يملا رايد ىلإ يفت *تيفصأ (ىنسلا) مالا كلذكو مجارو هنوص ًاَفَصو َرَدَه ”ريمبلا قر قو- دخ

 وأ اهليخ ليهص تسمم يأ لبالا ءاغُر نود ليللا ٌليِهَص ينفةوخ لبالاو ليما تاوصأ نم اهنم ءاج ام ىلإ
 نامجش 'سراوف منال لبالا نم اکا | مدنع "تناك ل یلعا نأ ىلإ اذه راشأ . هنم تعزف

 ”تلكتحسمو اديزم الإ لمعتسي ال ةتملظ ت 2 مشا ليلا ككتحسا (بيرغلا) 4 1١و ١۰٠و ۹

 هدو لد نم ےک وهو همالظ دتشا يللا ”ملذاو ممل ركلخو کس دوساو كحس نم لاتعفم

 30 سَم مج لا و مهبلاو س ۹ب رسلاو 5 ۹ دیّرغلاو س س ۹ رلاو 240 ”ماّسلاو - دم دوسأو

 نم لاو اهيف ضای ال يتلا ءادوسلا جامّتلا نم "ملا رقبلاوزملاو نأضلا دالوأ ءاملا نوكسب و كي رحتلاب

 تيأر الف يأ ةمللملا هتريس يسب هت اك همالظ دادتشال يسوم ّقفألا لمج (ينملا) يفُعُرو نيغ مهم كلذ

 لج حرشلا (4) ٠١ تاقلملا (+) ( ىدن هدام ) نالا (ب) اچ ةيلثلا )
 ماج حرشلا (۷) E حرعلا () + حرعلا 20)
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 مرا َةّيْبَط نع دجلا باج تكته اقراط تعج الك اَنَحأ تلاقف )١6(

 قس هيل يف رثمللا يلم هبي  ةتوح يهو اهواتزإ نم ةتنكسف (15)
 RA دعب مك ٍ e 2ة

 ممل اهقرطت وأ ىوشن رعذلا نم اهنأكو ييلطا اهيلع ما 04(

 متع دق ردّملا عت اهنم رْدَّصلا ىلإ أديم ةفيزتلا ليم اهب ليمأ )٠١(
 27 تو . 2 8 ميلا سارع

 مدي بست كاوا ىلع يفيطل وفرط يدي يش اهنا مو (05)
 دملا )

 تأ لو يملك لوط نم اطقلا ماتو اير اع سفنلا يرادأ تبق (۷۷)

 اهنأك ماعنألا نرم ايل يص ام الإ ةرهاس قبي ملو هّداوَس داز دق ضرألا حواو همالظ دتشا دق ءاّسلا قفأ

 ماق لاقي 'مهتاقوشمم بلط يف نودهتجم قاّشّسلاو نومات اهلهأو ةليبقلا ةا تر ًاضعب اهم ثري زام
 قاس ىلع بارا تماقو قاس كانه سيلو ةقشملاو ُدَكَلا هب داري هب مّرحتو رعألاب "ين يأ قاس ىلع نالف
 سيقلا ءىرعا لوق اذح وحنو يزاج ليللا ىلإ مايقلا ٌدانسإ و تمظعو ”تدتشا يأ

 لاح ىلع لاح ءالل باب ومش اهلهأ مان ام دب اهيلإ توم
 لَ نمو » ىلامت هلوق ىلإ مرحلا ةببظب ٌةراشالاو اهتحيضف اهدجم باجح كتبي ُدارملا ( دارملا) « » ٠١

e 0ءوسد اپس نأ دحأل زوج الذ ةكم تلخد اپنا  

 هريغو عرَرملا نم نوكي ةبارطضا يهو َةَدْعَرلا هب ”لزنأ اديز ةفوحلا َدَعْرَأ ( بيرغلا) « » ٠۳

 © ةلظيلخ نوكتال ةقلخلا ةفيمضلا ليقو ةدئتلا ةأرملا حتتلاب ةت وهاو  دامترالا ريثككا نابم ا ٌديدعرلاو
 ناسنالاب ملي فيفخ نونج لاو س انآ تح راس هيلا قرطت ( بيرغلا) « » ١4

 يف دهن يلا معاتلا اهّردص يردص ىلإ ليما ( ىنملا) جنو - “فيزا ( بيرغلا) « » ٠١
 رجلا تب رش دق ىركس اهنأك ف وللا نم ساوحلا ةدوقفم يهو يذلا

 ةفرمم يهف ءاّنحلاِب اممباصأ فارطأ ْتَبَصَح اذإ اهتنانب ةآرملا تفرط نم ُفترطملا (بيرغلا) « » ٠١
 كي واسلاب هشت عباصألاو كي واسملاكقفيطللا ءاَتلاب رقب وضخلا اهعبراصأب يدي درت يهو اًماسنأ الو (ىنملا )

 سيقلا "ىرما لوق يف اک اهضايب و اهتمومنو اهنيل يف
 ©0لْسإ كيواسم وأ يبظ مي راسأ هتك نش ريغ صخترب وُلَتَ

 ٤۹ سیقلا ؤرما (ك) ٠ يك نآرفلا (9) ۵۱ سيفا قرم (0)
 ٠١ تالا (5) . 4چ حرملا (ه) تكلس حملا (4)



 Ye نومبرألاو ةمساناأ ةديصقلا

 مقوا ىلإ حاملا وأد تقم دقو ١ ْتَعْدَو نيح ةرظن اهنم سْنأ مو (18)
 "قلا يي ام ٌظظحللا اهنم مللت ائأك اري ظحللاب غزت (9)

 يد 4 فلا )>

 “لح دق ناک نو يلتق يف كشاف هّيظ هوس يف نارا ہکخا دقو (؟0) = . -. ° e 7 ریسک
tg 

  (۳۷)مدتخاو يل هان تيش لع هبا رمو دق بلقب هب

 « 0 CYةارادملا ع نف هتدص تح هتلتخو هل *تلتحا يأ َوظلا تی رد نم هب ”تقفرو

 يليل تيضقف ( ىنملا ) يلا تي رد نم هلمج ٌهزمهي مل نمو هعفد اذإ هأرد نم هترشل ءاقتالا هانعم ناك

 دادتما نع ”ةيانك اطقلا موتو . من ملو اطّقلا مان ىتح ًاليوط ت'رِحّسو اهباصأ يذلا ٍقَلَقلا نع سفنلا لس
 يباتملا لوق اطقلا هابنثا يفو « مانل اطقلا كرت ول » لتملا يقو “ماتلا نوكسلاو ليلا

 :O0 ر مع
 دراولا اطقلا ثعس اب راسو دضاعملا هب هبر ادضاع اي

 نانوقرسلاو « ةمذوب هیت طبر » لاقي يقارملاو ولدلا ناذآ نيب ٌرويّسلا 'مَدَولا ( بيرغلا) « مم 2 5 5 هش هلأ هاش سس 07 8

 ٌروهظ_مَّدَولا ىلإ هءالتماب ٌدارملاو ءأم رونو اولد حابصلا لمج ( ىنمملا ) بيئّملاكو لَدلا ىلع ناضرمش ناتبشخ

 الج هرون

 كالذب آنريغ رعشي ال ثيحب ًاسالعخا يلا رظنت يهو اهيا ظنا يأ رظنلا اهقِراَسُأ ( ىنملا) « ۹ »

 ةباتكلا هنيدي نأ ملقلا ٌردقي ال ام نيب اهلل ناك يأ ٌملقلا ي ام ملت اهلل نأك

 مع عصب

 ناريَملا ( ىنعملا ) ؟"”ناريَقلا ( بيرغلا) « ۲۰ »
 قَد ةدشو أ ظيقلا يهو ةرغَولا نم رغوتو ”يلع هردص رغو لاقي ظايتغالا ” رغوتلا ( بيرغلا) « ۴١ د

 بلخ ©0"تباصأ يأ ٌةأرملا ًاتالف ”تبلخ هنمو باقلا داغ وأ ديلا ةباجح رسککاب بلطاو - سمشلا

 "يلع مدتحاو ًاظيغ نالف ٌردص مدتحاو « ملتح ظيقلا نم راهن يف ٣ تج رخ 2غ هنمو مرطضاو بهتلا مدتحاو

 رب رج لوق ىنمملا اذه ينو ًاظيغ
e e 5690 ميلك موقلا نم رايغم ريغت اراز رحتلا نم موب اهنتج اذإ  

 رعاشلا ٌييقر وأ اهلعأ ْنضمب وأ اهجوز انه

  oJجرفلا 3 مهم يننملا 4 ( Ceةساجلا ٤۴+ ) )4شئافتلا ١١ء

(o».) 



 نوعب رألاو ةعساتلا ةديصقلا د

 لا 7 7 ےک

 ميلاو لا ىلع يلايذأ بحسم 2 يجرادم نم ىرتلا فاتسي لبقاو (۲۷)

 مدألاب َواَسَمْلا سوقلا ةّيِس يؤ نام آلإ هَعار اف (؟)

 ر ألا ىلع يلوذ نم ليذ دقو یر ىلع يحاديت نم يذق طَقْدسو (؟8)

 را قراطلا ىلع هللَد ضوّرا نم بزا ٌةحفن ّنَظ ام ْتَقَدَس دقو (؟5)

 ( ج س حم س ط) مئيلاو لمعلا ىلع اكأ تحسمو ( فلا )

 هلصأو قي رطلاو زافلا دب يهو ةفاسملا هنمو هش يأ مع ( ن ) هفاسو هفاتسا ( بيرغلا) 4 ۲۲ »
 تفاتنسا يللا اذإ » هنمو ةياده ىلع هنأ اعف هّسشف بارقلا ذخأ الف يف لض اذإ ناكل يلا نأ وهو مثلا نم
 « قارطلا قالْخأ

 لبوإلاو ضحلا رجس نم ةبرض ليقو قمرسلا سرلا هيمست تابت ءارلا مل لغاراو - گاو س
 قئرطلا ارت ي لبقاو ( ىنعملا ) اهنابلا ٌةوغَر رثك ةيشاملا اهن اذإ "ةبيط بع بش ميلا - هب ضمح
 يک بارتلا يف يّدق رات دقفتي لبقأ يأ ياو ٍلغرلا تبانم ىلع يلايخأ ؟تررج تسيح اهيلع ”تررم ىلا

 سيقلا ا نم وهو هيدق ران ونا ماو لالا ىلع ةلبذأ ”رجو يتم مقتنيف ينكردي

 رر طاع لید ارا ىلع انارو "جت يشم اهب ”تجرخ
 لدتسي التل اهترتأو يرن نل اهعم تن ذا اترتا ىلع اهرم رو يق يهو امر نم اهئجرخأ يأ

 اتيلع رثألا كلذب

EI)القرط نم فایُعام سوقلا يبو = اهيلع دمتعاو لتحت هاصع للعأك وت (بيرغلا)  

 ثمتعا ين آر اذإ الإ 2 زف ( ىنملا) اره ضرعأو ةيبارا نم عفرآ وهو لت ةكألاو س ڈقناو

 ىلع دق ةقد دنم يلوذ نم ةعطقو ضرألا ىلع ًاطقاس ياس نم ًامئمس كلانه ىأرو جلاب ىّلغلا يسوق فرط ىلع
 مق وف هجئاوح ضعب نع لفي غي اذإ لجتلا نال ودع نم هُرارف هليذ قاقشناو همهس طوقس جوو ةيبار
 ةوشنيف راحشألاب هليذ ولعتيو

 ينم نب راك لوق هنمو “یو الو طق حب ل يذلا نَا نم بزاملا (بيرغلا) « » ٠

 "رغ نينيعلا روحا لازشب “ءان يلب تالو
 2 ریت اد د بكر تكف كو ايزاع دوشم  ةتنطبتو

 وتس يآ نطو ( یملا) نود لات هع اب ال هنو وخر باغو دم اإ (ن) يشل بزع نی

 اأ نآرغلا (ه) ٠٤٤ س 54+ تاياضفلا (4) ماج حرسلا )© ٠٤ تاقئملل 5 لإ حربملا 0

 يس



 نوعبرألاو ةعساتلا ةديصفلا
 بنحب

 ا
eل  

 "ربألا يف ةنيللاو لا مير عنيف دسم بابقلا باطأب نيلي (50)
 غز نإَو هنع يملا كيمع تفكف  اهديمع تراجأ دق لأ تذب يدل (۲۷)

 ب قرع

 'مركلاو دلا هيه اع هيفثتق  اهرذخم 0 نأ هايح قو (؟8)
 م عا رە

 س دقو نوتظلا م مجد نم لَم دقو هريمص تاما يج انتبف مهر

 مو هب تسمم افر ا اًماف ديصارع وهو ردا فوجُّس کته )>(

 مذَح ىلا ماتو شام ىلإ راف هيس ردا نيح ينس ُهسْرَدآَبَق (؟0)
 e و 0 رو رے

 مَع ديجام نم فيسلا ٌردص لع دقو مرو يفأ يملا ىصقأ هو (۴۲)
a 50 5  

 “يللا نم قرم ىتح اولا الو انقلاب ترت ىح اورا اف (؟9)
 (نط) ىحاي (ج) (ف س مك ) هيثق (بز (  یاس حم) یشو (املآ)

 اهر دخ لزنو اليل ةتبيبح راز هلل هفت ريكا قراملا ڈارماو “يلع هادو هن نط اهلك ةحنن "تقصف ةضور يف
 يلا ىدتملا اَ اهيف ”تنك يلا ةصورلا بيط ُراشتنا الول يأ

 هّسقن ديمعلاو ثيألاب دارأ ( ىنمملا ) اهم ي يأ تعم مةشنتساو حيررلا قشن د (بيرغلا) « ۲۷ء۲۹ »

 يف ظونحلا ثيالاك انأو يحي ر مشيف هباصأ يذلا ملا نم ٌثهاس وهو يتييبح بايقب ُنارْيَعلا كلذ فوطي يأ

 يلع ًاطخاس ناك نإ و يأ هننأ منو ىلع هنع ينتمنمو يفتذاعأ دقو تلم تن يه ينلا يتبيبح دنع هتجأ

TADاهدجم ةبيه اهنع هدف اهردخب ناريتلا كلذ لزغي نأ ىبحتستو ( ىنمللا) “ينك ( بيرغلا ) «  

 اهبرق ىلع أ نجتب دب ال ثيحب مرکو دجلا نم يه يأ اهمركو
 ١ تاس ( ىنعملا ) "ةنونظل نظلا جَرَ یوجتلا هنم مسالاو ٌةَراسُلا ءاجانُلا (بيرقلا) « <. »
 ا ليلا لوط انيقب يأ « يجاني » باوصلا لعل صا يأ ءيشلا ما موق نم ةّيلصألا تادارالا يأ
 اهجر نم الم هباصأ ىتح نونظلاب هنن تحي و يلتقل همم مئازع هست ىف القمي وهو يتيح ءاقلب متع انأ

 ر ققيشع ٌردِخ تاخد يأ ردا فوجس ”تكتم ( ىلا ) مذا (بيرغلا) « جإوسع»

 هتوق با اذه غلب دف ودع ًةتلتقف ( ىنملا) ) مسلو 6 و رو (بیرغلا) « معو مج د
 اف هلقعو هريخ مس مس دحام لجر وهو ًارارم همد يفيس برش دقو مهو نم اوهتنا مهميمح ”تلتق ينإ اوماعو
 ىتح ّمُجَللا اهوسبلأ الو مهني نم يجورخ يف مهحامرب اريمتُم مهنم تون ىتح مهليخ ىلع چو رلا اولش 0 .٠ rz 0 . 5 و
 يذخأ ىلع اوردقي نأ لبق مهتقراف يأ ميمي نم ”تجرخ

 جغ حرسلا (1) وچ حرملا (ه) چ حرسملا (4) ا حرفلا 2م يلج حرسلا (؟) چ حرصلا 0(



YAنومبرألاو ةعساتلا ةديصقلا  

(Oمقلاو عبطلاو سفنلا ياو قيقر اهنا ندا يدر ني نمو  

 ٤ 7 ٤

 مالا ولطف ىلع عومج عوراب يدتقيف رمع نبا جنن ىلع ريَ (؟0)

 ١) لّرنت اضيأ لاقو 4
 س7 و

 مستملا ىرثلا يف يدَح ارفع اذإ ىتح 0 ءيءاوم ترداب (؟)
12 - 

 مدنع نم الوادج قيقملا نمت يق لاجاق هتاجو لرم لتغا ( 5)

 ع هم ارسم م.
 مڌ نم ورو يد كفسل ادو ابيع اهميهذ ىلع ىّرْجا(ه)

 طاس ف7 ملف (ن) (vط س ىف) معنا ( فلا )

 لاص ول يارم ةّيمك نم ت كل ال ترکذ ام عمو ( ىنمملا ) ؟عورألا ( بيرغلا ) « سوو سعد

 وهو هب قاف ورعنبا رو ةرو رور ةلصخلا ليج عبطلا ماس سفنلا فير امارت نيل يدرب يف انأ يتيبح

 ترك ذ يذآا نال سائلا رارشأ نم ين[ موتي نأ دحأل ينبني ال يأ هلضف ىلع ُمَسألا رتسمأ في رش ديس

 نکی ملو ق عَ ل ءايشأ نورك ذي نيذلا ءارعشلا رئاس ةداعك + دات كلذ لكو لصألايف هل ةقيقح ال اج كل

 رهاظ ريغ وربع ناب دارملاو ٌداّضأ وجو اهل

 مهس لاق جر بيطلاب ناكل منتو س یئسلا اإ (بیرغلا) ووو و
 : يلزحلا سايأ نبا

 لثكحملا كداب اهسلاجم اتمشنت داَوب اموي تشم ام اذإ

 هنمو نيلاب الإ تني ال غص وهو بصملاب غوبصملا ىأ يبصعلاو هقاشنتساو ميسنلا با باط لصألا يف

ENEقدزرفلا لاق بدلا يف نوكي رمحأ  

 اهروبع تلقتساو ناوجرأ ىَدَس هلاك ءامسلا ىف ىس بصَملا اذإ

 لاقيف هيلا فاضي ام عمجي و ىنثي اناو عمجي الو ىّتي الو جسني مث هلزغ غبصي دوربلا نم عون ًاضيأ ُبطَملاو
 5 علا ےک لح ع

 © دنملاو س ؟*”رفعو س « ًابصَع ادرب تيرش ه لاقيف ًافصو لمجي نأ زوجي و بصع دورب و بصع درب

G2, 

 باسألا (4) ۷ و ٠ نيب ىلوألا ةطفلا يف ميارلا رمشلا () 4 حرصلا (0) جاچ حرسصلا )١(
 "ف حرصلا )جل حرسلا )٠(



 ( تيما ةديصقلا ل

 يبق ةمقو و فص و يلع نب رفعج حدي لاقو
 ملا

 - ى- ول 2 1 5 .٠

 ہلا قوف نياوقلا برضو 1 نكلي ياذدملو امأ )١(
 1 عنز

 ملا نسمح ءاملا ام اذإ دالا حو ٍدامّصِلا عقوق (۲)
 .٠ 2 5 5 عر

 ع ءاش نمو صح ءاش نف كولا ةليلم تنأل يع (؟)
 $ ع سا« سل رع 3

 مالا لخمو كيدي دوج تلخ نم بال يتإة (8)

 علا كيدل a فاعو كىقلا كيل يح رشاش (© 0

 "فلا بيطو لالالا بيطو | راَجَتلا بيط ملا كل یاو (۷)

 حشا هيضي اباهش تسلو بوطحلا هيضي اباهش تقلخ (۸)

 مش قر ضرألا يف ناكات املا موجب يح تنك ولف (9)
 ( اهريع ) مسقلا ا ط س قل ) ( حير (سأ سان ) دالملا ( تإ (اهريع) مجللا ( قل ) ( بلا )

 «الأ» ةلرنع حاتفتسا فرح »اا هلوق (بارعالا) وو e ووا 2

 ا واو « یکانااو « لوت ٌواولاو « كحضأو بأ يذلاو امأ » هلوقك_مسقلا ل اق عقب ام ٌرشكأو
 ey 2تا لاو نوفا ( بی رھ ) ملا باوح « تنال ٠ لوقو

 دلو ةقادّصلاو حلا مغلي و و لالخ عججلاو لص حيتملاب ااو

 ولو موجنلا رق رقم يه يتلا ءامساا كرم نوكي نأ يفبني ثيحب ةلرنلاو نأشلا عيفر تنأ (ىنملا) «ه»

 أ: 6-0 خسنلا ضم ينو . مهقزر نم نيمورحم ضرألا ىلع نيا راصل كاته لرقم ناك

 ةا أرب و ةا قلف يذلاو » هنع هللا يضر “يلع لوق هنمو ةَ ىعف ځور ,اهيف باد لک و سلا قر

 جرا ستو حوا م شت ًاضيأ ةمسنلاو

 ل حرصلا د ج جرصلا (4) يلج حرصلا (ج) ج رمل ٠7 7 جرا یف ةفورس دع 07
 ةعالبلا جين (۷) غچ حرصلا )٩(



 كيلا ةديسقلا 1 ٠

 ماا ىتح َيلطقلا كرت رف ماكل ىَبَع تكف تشك )0١

 'مضِخ دوج انهو مِ اذ ليت نإ حبلا ةكببطأت )١(
 . مک

 "يش تار اذصهو اج اذ ليق نإ هيلا ةلاطخأو (9١؟)

 تلا هجوم يف د ريَ الق دوؤؤلل اللم رکی م اذإ ۳

 مذا يتاملا فويسلا يو مشاه يب فيس كأ )١8(

 مَرََأل ياس ىلع تنأو  هاسقلا دنج تبراح تنك ولف )١8(

 ل ام اتاق هب وطستل هارت صْخَش َكَرْمَد نأ ولو 05
 2 س رے

 كيلا يفاوقلا ري هفو عدلا ىت رفعج ىلا (۱۷)
 اق ات ماع نم كيتو هلي نع بلا يع ْلََق 08)

 کرا َضراملا اذ َمّشَرو تبوللا اذه ميرلل نتا وه (9)
 ےس

 'مسقيأ قح قبلا شبا الو یگ ىتح نا تھک اف )۲۰)

 (ط) بيت (پ) (حم دس سا س با مطظع ( بلا )

 كردق نع مردق طاطحال مل نزحلاو قلقلا بيس يأ « ماركلل ىّجش » ( ىنملا) »٠٠«

 يذلا هللا ”تاَرع و 2 2 57 (بيرغلا ) »¢ Wag leglts ۳و ١اكوأذك»

 <22 زاو س (س) هللا < مے ن نم درابلا شاو - 2آ خلع انهو ”تارق بدع اد هنمو اًدج
 قبس اک دئاصقلا يئاوقلاب دارملاو ديدشنلاب يام لوق مہصم و و ينيك ةففخحا يتاميلاو ٌممضاو ( ىنملا)

sS 89 53 5 2  
 هثسب ريمبلا راثأو هجاعأ اذا «يشلا راثأ نم_مكَشلا ىلع لمتشت هحدم يف ئاتلا نأ « حلا هيفو » هلوقب دارملاو

 موطن يأ « نيين » ةعوبطملا خسنلا يفو

 يَ وبف و اغ (س) يف نم آملا بارتلا يأ 6« بأ هرثلا يَ » هلوق ( ىنملا) هدهد

 رابآلا رفح وأ رابمألا هارجإ اذهب دارملاو فاك لع كل لمحت هن هناطمب ىوَرت فيك نالا باتل لتْسإ لوقي
 وهو « بوبملا »هوشو يتم لف « نسا د وق ( ىنعلا ) 60 حشر ( بير غال و »

CDT têr 8 - 
 لکو هورجأ ىنعي وتس يأ « ””ةرمأ اوت رتن د لأ نس نست ي مرغ لنک نس نم

 يربطلا (0) لج حرصلا (4) ا حرملا () جج نآرفلا (۴) كح حرصلا (0)



 نيا ةديسقلا
 (ەفلا)

 .٠ “و «

 نب دم اتإو واشر سیلو (۲۷)

 ى ام اذإ نڙ لك الو (؟0

 ىَدَت بنك أ يف ام "لك الو (؟9)
 بابشلا َرْسَع تأ ول بيفأك 09
 ةايملا تابرملا حاولا وه (؟0)
 دْئَرِفلا قيقر بضع لك ىلا (55)

 سا

 ت
 نو «e ل

 منَ رفوثأ يف ام لڪ الو

 رها المآل هيا

 مثلا  تآلسیلاو لاوس

 أممأ نل بتاكل درو

 ڏو الو هاشر

 'منَسلا ”يبكحلا قوف قررت بارلا حسن لثشم ةدورسمو (۲۷)

 ني ا طلا تا مك لولا جت رده ةو 0(0)
 ةقامي وفلأ ةردَبو 9)

 (حك) دق ناو ( اهريع ) دماذا ( ىل) ( بلا )

 2 راب اهب ٌدوفألا ينحت
 (اببز) ممل (ب)

 حايترلل بوبا ىي رط عدتبا يذلا وه لوقي ةقي رطلا ةنسلاو هنس يذلا وه لبق هدمب موق هب لمع ارعأ عدتبا نم
 ىي فيك اهدلو ةيبظلا ملم اک يسم فيك باحسلا اذه لع يذلا وهو ةبوبملا هتم تمت حايرلا ناک

 عابتا يف برضُي لت « اعءاشر َولدلا_عبتأو » ولدا لبح ءاشرلا (بيرغلا) « <۳ و۲۲ و ۲۱۵
 رهاظب عدخني نأ هل يغبني ال لجرلا نأ مالكلا اذه ُلصاح ( ىمملا ) س “مدَرلاو - رخآلل نيبحاّصنا دحأ
 بيلقلاو ءاشترلا يف مات وبأ لاق . هلاوحأ جومج نحت نأ هل َّدْب الف هيث

 يلق تنك ثدرأ ام اذاو ءاشَر تنك ٌثدرأ ام اذاف

 © یی ینا اهادنب یک بئاحس ىدنلاب اطساب
 ۹ ےالاو ےہ او ل 90د (بیرقلا) و و وو هو 4 0 چ 7 2572

 س اهتوص نم نوكي ام مخرأب اهدلو ىلا تحاص ةيبظلا تمشي و تاو ۳ ےتلاو # ۹۳ قر قرم 11 2 5 یس 4

 سيقلا "ىرما لوق نم « ردخ ةضبب » هلوقو حضاو ( ىنعلا ) (2ةردبلاو

 ٠© لش ريغ اهب وه نم تتت اهالبخ مارب ال رد ةو
 إل حرصلا (ه) (لذ) ا حرعلا (4) كلي حرصلا (<) ۱١ مام بأ (۲) 4چ حرملا (5)

 ٠١ تالا )5٠١0( تو حرفلا (4) چک حرصلا (ے) چچ جرفلا (۷) چ حرعلا (5)



 قا تي يتلا ليج اذإ هبتڪ حس ذفنأ نأ مو )۴١(
 رع 0 2 5 سس ب ] ( لا )

 "ألا ةد َنبلعأَو هلليغ تعم دقل ير )۷(

 یم ی ت سمس یم ااا ا سل م ( قل ) دودح (ب) (اهريع) تعرق ( سا س ي س قل) تعرع (ط) ( فلا )

 ةأسنلاو ضيبلاب اههبش مث اهني يأ اعّردُخ "تعزل ٍقأرما برو ىف ردخ ص "برو يأ ينزوازلا لاق

 قدزرغاا لوق هنو ثمطلا نع ةمالسااو سلب اهدحأ جوا ةتلث ن م ضعيبلاب نهي

 مماعتلا ضي نم صا نهو يلق نمط ملا يلا نجرخ

 اص ن نوکی ضيلانأل هئاقتو نوللا ءافص يف ثلاثلاو هنضحي و هيب نول علا أل رتّسلاو ةنايصلا يف يناثلاو

02 

 ةريسي ةرفص تمناوأأ بوشت ر نها ديرو مامنلا ضيبي ءاسنلا تهبش اع رو رئاطلا تحن نا راك اذإ هيم نوللا
 ءاسنلا ناولأ رح ةرفط هاش يذلا ضايبلاو « بهذ اهّسم دق ةضف اهن أك » هتمو مامّتلا ضيب نول كلذكو
 سيلا يما لوق هنمو برملا دنع

 حم ر ريغ ءاسلا ري اهانغ  ٍعَرَعصب ضايبلا انام ےک
are»نأل هماق حودمملا لدعتسا هفيس دحأ لمعتسا اذا يأ لوهحلا ةغيص ىلع « لعج » هلوق (ىنملا )  

 هفبسس لامتسا ىلإ جاتحي الف تايئاملا عقد يف هل ففاكه لق نأ ىنعلا ري رحتو . هريغ فيس نم اريثأت دشأ هملق

 يرتحبلا لوق اذه وحنو
 ءى نم تانئاثلا ىلع ىضْنَأ تنور يسب اضع فيلا ام
eجاتحت ال هليح نأ دارملا لمل لالتلا دودخ اهي نوك لاح هليخ "تدع دقل يرممأ (ىنلل)  

 ٍلامثلا رودصب دارملا أ اكسب ال ألا دودخب دارملاو لامتلا اقم موقت لالئلا دودو لاعنلا ىلإ

 يشعألا لوق يف اهلك * لاعثلا

 > راربألاو يعَفَلا ىف نوشي ملامت رودص ىلع نيثطارلا
 ماك آلا حطو “اك لامتلا دارأ اغاو رودصلا صصخت لو سلاو دوسلا ديري هحرش يف درا لاق

 رخلآو ةرقنع لاق ءارمشلا هرك د دق رفاوملاب
 معا سس
 د ميونخ هح تاذب ماك لاقت  ةراوم ىّرسلا بغ ةراطخ

 e رفاوحلل اد هنم مک الا یر هتارجح يف قلبلا لضت شيم نإ رس ف مثل هر

 هیحاون ارجو ضرألاب اهتم تح مسالا نحت شیلا ةزثكك لوي خا کالا یرت » هلوقو دكربملا لاق

Oشضتاقلا  (r) e3ه دربملا (ه) و5 ىمعألا () ١و6 يرتحإلا 0 ٠۹ تاقملا » 
 خو. دس ۳۲۹ ىربلا قفهز ٠۲١ تاققملا (1)



 فدع نيسجلا ةديصقلا

ge 

 مهن ادمل فعلا يي الو بقكأ ال َرشبلا قرف اف (؟90)

 5-3 . 2 5 ٠ .٠ م .

 م نم اسراف ْتَدَدَع املا هيو لئاو ترّصنا ولف (؟9
 ص قلا

 تقلا اببنم مصقول ءاطب تنيقرالا عملا ىتَر ةادق (؟5)
 و 5 2 27 2 e «خ د

 مهذملا ريشقيلا يف اليو انقلاب يدرب بج يذو (؟8)
 م دس 25 ق و wit ت م و 5

 مج كاي يهو اهتحبصف حاقللا م وک تروح رب اوتابو (؟5)
 1 4 . 5 1 ر.

 مجالا مايملا تيم تلاو كيئَرلا ءاغرلا ةتيع 2 ىَحْماف (۴۷)

 (قل) يش (ج) ( فاس باس قل) شرت (ان)  (اهريع) بيتك الا ( قل ) ( فلا )

 O ريثعلاو -- اهقدو اهرسك (ض) هقنع صقوو س27 فك (بيرغأا ) « خو وارسو و ميسو سل و

 ءادر سلي رفع ي شيب يأ « بجل يذب » هلوقو بلص ان ءایصب و جراو يذلا نيقرالاب دارملا ( ىنعللا )

 رابغ ا مع و شيمب جراوحلا لتاق ةادَغ يأ داوسلا ديدشلا هرابغ يف نو كيو هلاسرف م ارب و حامرلا

 ياف بلغت نمو نهلا نمو رم نم هنايحأ مف مسج امأو 8 وَلا مالظإل ليلا هيف ؛ تزرع ج يكس

 لئاقلا وهو بلغت نب ىشعأ اهيف بلغت

 "”لابنلاب كقرط تعر ةيشع ركب نب مشج نم يشجلا انأ
 ناندع نب دعم نب راذن نب ةعيب ر نب لئاو ابااه ركب و باغتو

ep»اقمطقلا ًاضيأ ماركو دامو يهو مانسا محَصلا ريا وهو موك أ عج موكا مب رغلا )  

 ىلإ مهلبأ نودري مولي اوضق (ىنملل) ب اوس 2 لرلو س 2 ےاقللاو س بارثلاو لبالا نم ةعمتجلا
 2 مع

 يف ةكراب مبلبأ أ تناكنيح ًاحاص مہم عقوأو ليلا مهماع حودمملا عفدف ليللا يف اهتحارتسا مصوم يأ حاملا

 ق يأ“ مج نال نالق ل لاقي یلراب نم « منج » هوقو . اف مهيلع لمغ مہک ام يف نينمآ اوناک يأ اهكرابم

 رقاسُي ال هرادب

 "قان ال يأ « ؟"”ةيغاث الو "يغار هل ام » موق هنمو : عطا تاوذ تورص اغلا ( بيرغلا) « مب »

 نآلاو لبالا توص اهيف عمسُي ناك هنكامأ نأ ينعي دوسلا ريثزب لبالا ءاعُر لّدبتف ( ىنمملا ) « ةاش الو

 ىع هلمل ا هيف » تلاح » هلوق نأ العا . حاملا ماجا ىلإ مهنايخ تلاوحنو لاطب ألا * توص اهف یش

V0ج7 حرملا  (r)١ چ حرعلا  ee)لج حرصلا )١( چچ حرصلا () ا۷۷ مالسالا لبق برملا  

 باسقا (۷) چ ہلا 2(



 نيسللا ةديسفلا *014

 ھا ف 0
 مل وا ربو نم هيف امي 2 ليتقلا ماوس ليبقلا ىطعأو (؟8)

 يدب تداجل ًالسيصف يول تقلا كاذ دنع قات ولف (؟9)
 1 ت 1 م 8

 مره اود ثيح مره نمو اح اول متاح نسف (60)
 عر

 رڪ دق نأ ن هيما  ديرفلا َريمبلا ىطعأ وه اذإ )8١(
 تق الو اب به ةفولألا يطنت كتير تنآو (10) 2 ت و ر هج ا 45

 ْمَعَر اف دولاب درفت ةركب ىرق ام اذإ تاکو (59
 «rm و ر ت

 مدا نم ابلثم يف ربتلا نم راكبا للعب دوت تناو (55)
 (ط) ليق (ج)  (قل) بيح (دبب) _( فاس ط) ليتقلا ماوس ليتقلا ىطعأو ( فلا )

 ٌلصاحلاو ةب وصنم مهمايخ تناك ثيح حاملا ؛ماجلا ٌكلترحتت يأ تك رحت ىن تلاج باوسعا وأ تنوحت
 برملا كرامي تلّدبت مهتكامأ نأ

 حج او ملغال فوّصلاك اهوحنو بنارألاو لبالل کر رت ولاو سك او وسلا ( بيرغلا ) «مهوعم»
 ىلع عقي ام رثك و هظفل نم هل دحاو ال مهج وهو يعارلا لاما اةكرع معا ًاضيأ لبالا ىلع قلطي رب ولاو راب وأ

 دلو ٌليصتلاو - رقاو ”رقبلاو بالا يهو بفلظلاو حفلا تاوذ ءامنًالاو ةصاخ ليالا ملا ليقو لبالا

 دي رب هلل ليّذلا نم رهظي اك فالتحا هيف لوألا تيباا ٌردص (ىنملا ) رقنلل لاقي دقو هّمأ نع لصف اذإ ةقاتلا

 رکی مث منغلاو رقبلاو لبالا نم ةيدلا كلت يف ام عم لوتقلا ةي ةليبقلا حودملا ىطعأ لوفي ةي ةيدلا ماوسلاب

 تجر ول ثيحب تقلا ءامدب تخطات قايثلا نأ ىتح لتتلا رك يأ لتقلا دادتشا يناثلا تيبلا يف ٌرعاشلا

 ْلَمأتَف تيبلا ظنل نم رهظي ام اذه . نيا ال ٌمتلا اهعرض نمّلاسل اهبلب اهليصف يوت ةقان اهنم

 لیلا ةّمرلا لصأو هتلمجي يأ هتمارب ءىشلا ىطعأ ( بيرغلا ) « 4و 23*و2:عوذاكو 2 ١-2

 ءابلا حقت كيلاو - « اهتمارب الإ اذا ال » لاقف مامز ت و ةا ىرتشا ًالجر نأ كلذ لصأو يلابلا

 وهو داولا مره هل لاقي مرح ( ىنمملا ) لجلا مَدَالاو ثراكب بأ عجلاو هب ٣ قنألاو لبالا نم يتلا
 هت لوقي يذلا رمز بسحاص حو ڄا نب ةئراح يأ نب نانس نبا

 © ر وئاَلِع ىلع داوا نا كلو ناكث يح ”مولم لیخبلا نإ
 ٤ .٠ ريهز )0 چ حرعلا ( 2



 Y1 يا ةديسنلا
 جملا كق كت نم ملا ىف نكت مل ُبَرَع اذإ )٥€(

 مرج ال امل انلقل كيلا الك هری یی ولف (45)

 اش  نیئارتلاو اهرآم ىلا لوط ُةفكألا ثيحب (50)

 إلا غول ل جري ملفإط رشم نم كتاو (40)
 ( لا )

 طف ام اذإ نروكي فيكف ماطفلا لبق دجلا ىلا ومسيو (59)
 قلا نوكت يداها قوفو اهوا باو كوللا كولم (ه٠)

 (سا س بزويص ( بلا )

 مهناثو يدايألا ةمام نب يمك ملوأ ثلث ُداَوْجَألا لاقي مريفل سيل ام لضفلاو بفرشلا نم ةرم ينبلو
 نآتيم نب مره مهثلاتو مط متاح

 ۾ ةلاحَم الو دب ال » ةلزنع مرج الو - غو - © لا ( بی رفلا ) « انو ة:5و428ه

 اكمال هنع باج كلذلف « مح » ةلزاج 'تراصو تقلا ىنعم ىلا تناوحت ىتح ”ترثكو كلذ ىلع ىلع "تر

 اذإ لخارج نم للا نس نم ذوخأم وهو « كيتا مرج ال » نولوقي مارت الأ تقلا نع امس باي

 دعمت ثيحب يأ « حلا فك ألا ثيحب » هلوق ( ىنملا ) دواقلا مم نأ مَ رج ال زيزعلا لي زنتلا يفو هعطق
 دارملا نوكي نأ نكمي و اهيلإ اوبستمي نأ سانا قاتشي ثيحب يأ اهوحن مهفوتأ حءطتو اهيلا ساتلا يديأ
 . فرشو عو دوح "لح مو سانلا جئاوح اهب نوضقي ةميظع ةر ردق مه ىأ نيحودملا ةفك أ تفك ألا

 ءافرشلا تاداسلا يأ نينار رعلا “ مش مم لاقيو ردتقم داوّج يأ ديلاوأ عال ا وط نالف لاقي

 ىلامت هلوق هنمو كلذك مالتحالاو مونلا يف ا نيتمضب و ےصلاب محلا (بيرغلا) و

 حيبقلاو رشلا نم هاري ام ىلع بلع دق هتكلو همون يف مئانلا هاري ام لصألا يف وهو ؟'”6 لحنا وتلبي مل »

 ةداع نع هتف زاجلا نمو هّمأ نع هلاصف ىلا ماطفو -- نسحلاو ريملا نم هاري ام ىلع ايؤترلا تبلغ اک

 بتلا لوق اذه وحن ( ىنملا ) ءوّسلا
 وريل يف مهو اوُداسو اوُداجو  ةيبص مد يللاعتلل امس

aoc»قوف َسوؤرلا نأ اک ةبترلا يف كولل قوف ف نأ ( ىنملا) "مسيقلاو - ©0يداوملا (بيرغلا )  

 موق وجه ةيبارعأ لوقو جّرَتلا نب ليلا لوق هنمو « موق باو م » ل !اتي قانعألا

 دوك ينملا (*) چچ فارقثا (؛) ڊچ کرل (r) ١ 3۸ ہلا )7 2 ج4 حرعلا 07

 5 حرسملا (۷) دع حرفا )3(



9 
 هاب مل هلوق يف ميس نمو يلي ركي حت 0)
 ل يد ؤأ مي يرخفب أدب أ يلآبأ تلف (05)

 مجالا كف اس نيت اسي لاو تقف نإ (ه؟)
 ءلكتاف هدا تمظن ىلا الإ طلا ٌقلؤللا له (ه5)

 مجرا مودارش تحنو ىق هي“ کردو رفاق )۵٥(
 رح ايييلع قارملا ضرأو مالا ناك يلع نصف (هد)

 ( سس س رك سل حک ) “یاب (ه) ( امهريع ۲ هموق ( طط - ميك ) (انلا)

 COT تلا اس او تإ
 ارهوج رهذلا لَوأ يف ممرک أو لئاو ةباؤذ متا ممم یب

 سوؤرلاو ”بكسامملا رتہماشت یال ا 56 ام اذإ

 ا مہف سيل يأ لاضألاو یت قال 55 التم هب رض ام دكربملا لاق

 ىشعألا لاق هيلا لَ ىعف اهدلو ىلع اهْدِجَو ّدتشا يتلا قونلا نم لارا ( بيرغاا ) «ءسو هو هذ»

 اهتلو غابسلا تلكسأ ةرقب ركذي
 سجا اهدنع لکو اهاهد لک لع ىلع ےک ااو تاقاق

 يناتلا تيما يف هلاولاب دارملا « ىنعملا » هدلوو لُجرلا نيب و ةوخالا نيب و اهالوو ةدلاولا نيب نوكي هلولاو

 رعاشاا نأ اذه نه ربظي . انمجت يتلا مجالا ببسلا كلذف ضمب ىلا قاتشي انضمي ناك نإ يأ لصألا

 جدحاو ةلسق نم اناكحودملاو

 هسکو هم يأ ( ن) هانق ىعع لاما یتفاو س طلا وب واوالا ( بيرغلا) «ە و ەە و 9

 ىنمملا اذه يف مهضعب لوق نسحأ امو ٌتئاصتلا يناوقلاب دارملا ( ىنمملا ) ةراحتلل ال هسفنل هذختاو

 *”ماحإلا ٌريثك ابذملا برشلاو هاب ىلع سالا جدر ORE ih ااه 9 :

 ۹ک دربلا (0) يدي حرصلا (4) A ىفعألا )ر ۹۹ دربلا ١5 (r) ضئافتلا 3



 تها ملف ينومتززعأو ذهَطْمأ مف ينومتقتكت (۷)

 سَم ماوس نع ينذأ يفو ىع ماوس نع ىرظأن قف (ه8)

 مقل يتب ينقو ياب ينب ليسن (ه)
 مق تلج ىلا ام اإ اني ورع تسصقلا الف 6)

 ع ± ےک

 "مدل رح قيئاوملا رحل ةر ةوعد دما ابا 63)

 # a 25 ص هاش
 تلا مش كاوت تعتو عيبرلا د# عاقل تدم 35١

 مجساپ ناب لوا تيا امو لمت تب لوا ُتنيتلا امو (3©)
 0 - همهم ي ر 2

 مڪتب نا يلثم قح نمو  يدتحي نا يريغ قح نمو ()
rا # 0 هل سلا  

 ١ كصحلا ردي يلم ياو لافلا ردي يلم تناو )16(

 م 5 5 5 26 ٠ ت 2. 5-5

 *هيقو ناس وضع لك ىلع هل يزرته نم كيلو (55)

 (نط) ىو (ج)

 اوعمتجا منش مآتاو. 529 ضتهاو سا”7دبطضاو افکت ( بيرغا ) ۰و۹٥ وهو هو

 هنمو ةميظملا ةليبقلا ًاضيأ بملأ دادضألا نم َبْلمَتلا أل عامتجالا دس اوقفت مهلت قترفتو قتلا دعب

 « ور انتل لئاقو اب ومت الجو » یلامت هلوق

 ویتع رح س 7 فو قرا نم هصولخخ لا هنمو هرايِْخَو هصلاخ ديش "لك نم 24 (بيرغلا) هحك»

 ردغلا نم اهُضلاخ دوعأولا رخو رفمج ةينك دحأ وبأ ( ىنمملا ) هر ةلمَرو ليصأ
 ام ين هْندَكَح د "لوقت هتيشم فَ هيف فرصت ءيشلا يف ګتحا (بيرغا ) 054 و٣ و

 © حودنملا لام يف يناملا ماكتحا يف دوسالا يبأ لوق قبس دقو حضاو ( ىنمملا ) « “يلع كتحاف

 تببلا يف « يبسحو » باوصلا لمل ( ىنا ) “"يزربملاو - "يللا (بيرغلا) ٦٠٠و 50د
 ةلركشت يناضعأ ميمج ”لوقي لب رجلا حدلاب هّسفن فيمي و ليما لمفلاب هحودمم فيمي هنأل نيتّسلاو سداّسلا

 مارکت اذه ينيفكي يأ اذه يبحو او اناس ينم وضع لکل م ناک

e O)ب حرصلا (ه) چ نآرقلا )٤( ہہ حرصلا (۴) ڊچ حرصلا (0)  
 س (۷) چ حرملا (1>



۹Aنا ةديصفلا  

 متقلا ليزجل ةأتاكحُم هاش ليزج عم َرأ ا۷
 ڪلا ليج حيصقلا لق < ليملاعلا قطْنَم يلو شرخ (0)

 مَ ليلكح ينْمذ نا ولو اي ماڪ يدع نأ ولف (19)
 لا )ر

 ذأ اف ثداوحلا فرصو بوطعلا ارخغا كيلا ذأ )۷٠(
 س

(V۷)مما دعو يدب فا ناما 35 < :راعأ متو  

 خلا الو لوؤسلاب الو لول تلاب الو لوجتلاب الف (/0)
E 7 7 7 

 مجو ايڪس لإ يحتج اضباق يفر تاو ينإو (۷۳
 مھ 3 ےس #200
 مدلا يفخاو ءاتفلا يدباو رازلا تاوفه نم للقا )۷٤(

 2 م 5 5 5 - + ےس رس

 كسلا عاص رهذلا لوا فو نيمرڪصالا ٍبرعلا نم يف )¥(

 (ط س ےک ) امض (ج) ( قل ) مماو يدي فرصو فاع ( ب ) ( قل ) راثع ( ىلا )

 حدملا نعرّصقل اليلكيناسل فيس اح ناكول يأ « يّدح َنأ واف » ( ىنعلا) هدحو دهودب»

 معضاو ىنمملا يقابو

GYهتلوادت راثلا < مس حاي .رلا تروتعاو هوطاعتو هولوادت ءوروامتو ءيشلا وقل روتعا (بيرغلا )  

 اروند 5 رم وگلوبق 2 رمو الاش رمو أب ونج بہت ةر

 « اوم هباوصو رعشلا ةرورضل « مجَو » هلوق ٍ( بارعألا ) 6« ا/هوال5 وامموال؟ والا ه

 وهو اد وسم هجو “زظ » زب زعلا ليزنتلا ينو همظكب ا ذخأ دق ةبورككأ موظككأو مظكلآ ( بيرغلا )

 نع زجو تكس ( ض) لُّجكْلا مجوو -- راو سلا مظكلأ لصأو سنا جرخم 'ظكلاو « نا
 يف ”لجرلا انهو تاوفملا ٌريثك ناسنالا لاقي لاو ةطقسلا ٌةوفحلاو بضغل بضغلا وأ فوكو مغلا ة ةرثك نم ملكت

 هيف فخو عرسأ يشلا

 +3 نآرفلا (0)



 فلا نوسحلاو ةيداحلا ةديسنلا

 4 نوسخلاو ةيداحلا ةديصقلا )
 ءسضار عك س 71 «(اقلا)

 هل تصارع لع نم عجوتي و يلع نب رفعج حدي لاقو

 مك نمو ربع نم سالا لضفأو مركلاو دهملاب فجتلُم يح اي )١(
ww} 

 مكملاو بادالاو ملعلاو حلاو امم تاوشاو ىَدّتلاو ىَدّسلا ناا (۲)
 50 ے لل « ا مث يأ 2 يا م

 : ١ د ملا نم تلمح يذلا كنع تلت هلموا امف ىتلا ىطغا تنك ول (؟)
 متقلا وأ القو يواألا نم اهب ترفظ ادي هٌدَعْعَأ ؛تنكو (4)

(a7 

 مركحلاو ءايتلا ىلإ لِيَْو هتلاس ىلا قامُم حور ىتح(ه)

 مآ مو ادو ضمتغأ ل كارم امي تمس ذم ينأ رم هلا )٩(

 مدس ىلإ فورصم انأ ةو قلق ىلإ عوفدم انأ اذ دسقف (۷)
 8 م . 7 م )وا ع

 لظلا سدنح يف ىلا رديمص ىلع الهتيم ةحولا ليجأ اراطو وعدا ( 8)

 مقَسلاو قلا هافش هيدي يف ْنَم ىلا ماقسلا وُطخت نأ فيك ال فيكو ) ٩(
 مميلا نم ىلا مسا ىلا آلإ هكقم نر مل ىذلا ماشا ىلا )٠١(

 ف ماسح اط ”ٌماَسْمْأَو لجأ ةمركم تاياغ ىلا ماركيلا ىرجأ )۱١(

 (مسدك ) ليحأ نويملا كأي (و) (مسدك )اأ اه مويلاو (ه) (سادك ب )ةلاس حورلا ( د )

 مج تاولّسَلاو ب ؟0ىدتلا (بيرشلا) و ووو و وهو اوو و

 لاق فرشلاو ةمقرلا يهو ةَوْلَْم

 ا ةمرکم لكل تنأو ادم ولم لکل تنأف

 تفتلب الو د ال يأ « هب دنس ال بيش اذه » هنمو مدع يأ هادتعاو - ةولعمو ةالمم مج ًاضيأ يلامملاو

 جج بيطلا عش (؟) 5 حرملا )١(



 نوسخلاو ةيداحلا ةديسفلا يمال

 يبلظُم سانأل اتل الو لأ نم ديّملا نبااي كل مل ابا 00
 مدلل فالغإلاو مولا يدار  اوحشّتاو بادآلا نم اورمت موق (1؟)
 وَبَلا نم بولسم فرّأقلانم رقم صرح هلوقعم يف لحنا “لك نم (۱۴)

 ملا نم دوبعم ُنضتتلا امو هتف دعب نم كمَص هنأك )١6(
 ملا نم اجر ريغ مسمن يف امرك ىدنلا لايذأ بحت تلو ال (05)

 لار

 متلب ر رلا يداوغلا باحسلا يِدْيُأ هتياشو تك اع وأ ض ولا تمام )۸۷(

 (سا س ط س ف متل ترعلا رازملا يداوعلا ( فلا )

 لا

 عم مها مدَسلاو  ©”ضتغاو  ءافشلا وهو لبلا نم هنم "یرب هضرم نم ٌليتساو - هيلا
 يري را لاق خانا وه ليق مداس مدا لجر لاقي لقعلا ريدي ديدش نرخ م ظيغ

 ٩ نيديلا سس داس ًامدان يني دس هترداغ لاول لق

 هيلا رظنلا مادأ ( ن ) هياا انرو - كلاح دوسأك سدح دوسأو ةماظلا ديدشلا ٌليللاو لاخلا سدنجلاو 5

 هنمو فرآعلا نوكسب

 © لوجو عزو نيب تكيس اماذإ  ةبابص للا ونري الن ىلإ
 هانعمو شعتني نأب هَل باعد وهو رثامال لاقي كل امو -“اہیإ (بارعإلا) واو والواد

 نم حشا ( بیرشاا ) ًالاعو ًاحيعص شمنن كلما بيكرتلا لصأو هيلع داعد نالفل امل الو توجو تماس
 هلمو ةفحلملا أ را » دارو هادرلا هباعو ءاج » هنمو راز زوالا وهو یر مج يدار رملاو س حاشولا

 نيام غر فو دَر ةليلقلا معلا نم اج لاو 0© صّوقلاو - « ريرملا يدار يدتريال »
 دابا يف لقيرطلا يو رلعيشو عمج عاشوا ا واجر ٌقعاضبي انكِجو همر هنو اذإ هتيجزأ

 قئارطو موق وذ يوم يأ خشوم بولو جسنلل بوثاا 1 ا اجي ةَبَصَقلا اضيأ يهو

 چ حرصلا (4) ۲۰ تاقلعلا (۳) ۱۱۹ يريرحلا ()

 ہیچ حرصلا (۷) چ نآرفلا (1) پاپ ےرملا (ه)

1 0: wm al-mostafa.com 



 فقل نوسخلاو ةيناثلا ةديصفلا

 4 نوسخلاو ةيناثلا ةديصقلا )
 : «ينلدنألا “يلع س یجب حدی لاقو

 2 (فلاز

 ”ياسو ضاق نمل تيب لف اط بلاو بلا اتم رت )١(
 لاس هنم يتأ ول اه ىلع هّلأرق دق “مجم فرح نيبلا فو (؟) بام

 مالا دادملا فح نمو ليد هقوف كسلا رّثأ اق ناك دقو (؟)

 مام هيث ألك ىتح كيب مجاس ريغ ىلا يوآ آل يلا (4)
 ( لك ) اهم (نظر ( بلا )

 «ًايلظت هلظف نالف نم کالا ىلا الف لفت » لاقي هم نم اکش نالف نم لت (بيرغلا) « » ١
 نم لوف ملا هسفنب وهو اندلظ نم هبيبحلا وكشي يأ « اهن» » عضوم يف « امم » باوصلا لمل ( ىتملا )

 كلذك بح ني بييلاو ًاملاظ ةبيبح حظي بحُملا أل « نيمالظ » لاق اغِإ اننيب محي و ىضقي ٍدحأ
 . الاخ امالكناكف

 لمل ةطوةنء ةمحبمم اهلكو نونلاو هايلاو هابلا يهو ةثالث « نيبلا » ظنل يف فورا ( ىنملا) « + »

 يفو يأ « طقم لاف نیو ىذب » يرهوجلا دشنأو فيسلا ةرفش ىنمم هل طقف ٌنوُّتلا اهتم رعاشلا دارم

 اهدَخ ىلع لوق ٠ هر نم اس نوكأ نأ وأ يتيبح دخ ىلع هنأرق دق نونلا وهو مجمس فرح يلا ظن

 لولو » لاق ثيح نيتسلاب سارا ٤رط يري رحلا هبش اک اهدودخ اهب هلسنلا نيد يلا شوقنلا ىلا ةراشإ

 تنك ول هفيس ةرفشب يناتقي قارفلا يأ َنيبلا نأ لوقلا لصاحو « "يلا تضعف ام َنيتملا هنج رر
 : هلوق ىف نونلاب قوشملا ٌعدلص زما نبا هش دقو اهنم الاس نوكأ نأ ىلا يآ اهنم الاس

 لاق ةمجسم غدصلا نونو ورو تغبص هدخ ةلالغ

aw»ناك قو وقي قباسلا تيبلا يف رركذلا « دلتا » ىلا جار « هقوف » هلوق يف ريمضلا ( ىنملا )  

 ةمالع هاوس وسأ وهو كساب اهّدخ تس يتيبح نآ ينم نزلا يلد يتبيبح بح قوف كسلا ريثأ

 ةقباسلا 5 ةديصقلا يف هلوق اذه وحنو حاينلا سلا دقمش دادحلا دب و نزلا ةمالع دادلا اوس أ
 “)قادألا يف دادملا يلو قاشملا ىلع م < يف تيك

 هارأ »يش “لک نأ سنن تح كنقارغل مترتن : امت ىلإ اهف”ىبجتل اللا رکا ( ىلا ) ٤
 اعلم يل المج ةماح الإ “۾ يل ناکام يآ ةماح وهف

 ا حرصلا (4) ٤۴+ زالا نبا (+) ١۵ يريرحلا (؟) حاصلا 0١
(o) 



 نوسحلاو ةيناثلآ ةديمقلا نفي

 ا يثولا ام يتنولا رس نلعو اشاشُوو عظاخلأ دقت اكو (ه)

 عاب رذتيلا نم ييو دم مان ردا نم نإ ةو )٩(
 مئاوحلا نيقشاملا بوق تلقف هّقيفح تسمم راس اطق تلاقو (۷)

 ”۔ صادرت كنا أ هئامرجي ناب اقتأأ يداولا هاب اولس (۸)

 ينال ينإَو ينود الي ال 0 ُكلاوسملا بدع امو (9)
 5 م

 ماز وه امم اع ياخ اار ىج يل غيم هل تلق )0٠١
 ياما تگ كاد نتن تَّرفقأ نإو اهركنب اوم ناب لح اذإ 09)

 د )ر

 ُجساورلا قاتيلا م ىلع ىدنتو هجا مب قولا قيفتسب دقو 00

 و مها ىلع ىدمتو ( حم س ف ) محلا ىلع ودعتو ( د )

 -- ۾ هللا ةيشخ نم وأن » لاقي « وأ » لاقو مّجوتو اكش هّوأتو 20ش (بيرشلا) « ٦و٠ »

 امهئايلغ قز زاو ردقلا جيشنو باحتتا ريغ نم هقلح يف ٠ ءاكبلاب صغ احيشن (ض) يكابلا جشن نيب خيش ثاثلاو

 _ علا 5 رد دنع » زیزعلا لي راتلا يفو ٌةردس اهتدحاو يلا رجش ٌرادسلاو = امهتوص عم یتح

 لع ةوأت موتكلأ نح ريب مهيلع ريو ام ةاشولاو نحن اتم.تجا ال هنأ لوقلا اذه لصاح ( ىنمملا ) "”هنبو

 ا نم ةودهم اذهو . ردّسلا نم مغاب يظ هعّوأت ىلع هناعأو ردخلا نم جشان بيبح كلذ

 دارملا ( ىنعملا) ©2كناملاو -“"ءاعراو ب20 متاوحلاو س فيفلا (بيرغلا) «ةهوهوام»

 ريغ ينوكك كلاوسلل ىلع طخاس وأ ليلذ يفنألا غار يأ « مارا » هلوقو هدر كناملاب و ةقيشملا دق ةنابلاب

 هيلع ٌلاوسملا رقي اك اب ليبقت ىلع رداق

 مونأتسن ةيديح انقراف اذإ ( ىنملا ) ردصم لصألا يفوهو قيدّسلا هللا (بيرغلا) < ١1و 8
 ىنتكت هنيع بهذ اذإ «يشلا نأ دوصقلاو اهراثآب سن أتسف اهلهأ نم ْتَنلَخ اذإ رابدلا نأ اهب ثهتشنو هرک ب

 ةلصقتا ىنعم حتتفلاب تيبلا ىف « ةللخا » نوكي نأ نكي و هب اننا يهتف هرئأب

 (ض) ةقاّثلا تمسر نم ليمذلا قوق لبالل ريس وهو اسر ةرئاّسلا لالا ااا (بيرغلا) «۲»

 ( 4 ةر س نيخرولا ءارآ س يلاثلا لصفلا ) ةمدقلل (4) ج حرعلا قفل د نآرقلا (۲) ع حرصلا ()
(e)لغ حفلا (8) لپ حرصلا (۷) د قفز اک حرصلا  



 نوسلاو ةيئاثلا ةديصقلا

 رم ص اا به “يليلَح )١6(

 اهاقع رت ءازوجلا ىَرأ ىتحو (068)

 هبا دوفالا ىحي ىلع ودْنَتو )١8(

 هيأَر فيسلا نع هين تلا تك (15)
 ليآلا لبزجلاب الإ دوج الف (09)
 دامت رج برملا باو برحلا وخأ (۱۸)

 يرظان ريغ رظان يف ليم )١5(

 اعل هيلا اولق اک سیلو (؟)

 امو دالبلا قرش يف لِدْعَيَو (؟١)

 ادق هنم يقال نأ نيكشت 20

 مزاه ليلا مزه ىتح بئاتك
 ”تاولتا ايرث بنك نم طن
 باوا _ميطملا مآ تردا آي

 شويلا ٍدْوَق نم هيفكبو

 مئارجلا نحت نأ لإ َوْفَع الو

 الا هيلع تدم امو ايلا

 لات هنم ىَرأ دق اف أك

 ”مراص مويا هفك يف ابنكلو

 ملا رشلاو ضيبلل هنأ ۳

 ”غارضلا ثويللا قلي يذلا َنيأف

 املا

VY 

 (م س سو س دک ) ىركلا ( ب ) ( نط ) يارصاف ( بلا )
 (ف) (ک (د) (ف س ےک ) ہدایج داق ( ج )

 ت ٤ ءا ےس ا و ا

 يشاع برو ( ىنعلا ) رادلا سَ هنمو هتيقبو ألا مشسرلاو | اط دش نم ضرألا يف ترثا اذإ ايسر
 هع 252

 هريس يق اداوج ًاسرف قیس لمَ بُرو هيف هتجالل دمب هقشع ةَرکَس نم ٌقيفتسي

 اًيرتلا نل اهبك ارك اہتاوخو ايرثلا رردب دارملا ( ىنملا ) ےہ ( بيرشلا) « ٥٠و ٤ و ۳

 لالا ٌةرثكو یت قتلا وهو الا نم لحمل قيض عم اہک وک ۃرٹکک كذب تش وثلا قنع ىف بکا رک بس
 ©0هحرش قبس قبس دق ميطحلاو حبصلا عواط اهطوقسب دارللو

Ag Vgدوق ( مل ) نيف نانال راس لع ىل تلاها ( برشا )  
 اهتئازإو منانا حم نأل ًايغص تكن يح يأ يلع تناك يلا تلا تمل امو يأ « معلا “لع تدق امو 2

 لو رازإلاو ةماعلا سيلأو هقنع نم ٌرارحألا اواز لا مدنع يبصلا غلب اذإ برملا ناك . رّبكلا فيدر
 « املا يب تطينو شالا ينع تطيب ذم تلك » ىري رحلا لوق هنمو فيسلا

 اهباصأ ام وكشف قيطت ال ام اهي هنيلكت رمُسلاو ضئيبلل ةلظ (ىنملا) « ۲۲و ۲۱و ۲۰و » ٠۹

 ١ كيل حرصلا )١( يلب جرصلا ٠ ) )۴يريرحلا ٠۲



vrsنوسمخلاو ةيناثلا ةديصقلا  

 میا تب ك كيلع تمل “قطان يلا نيرعألا اذه نأ ولو (9)

 ممابلا اهنع كثي اًنكلو تدب نإو اهيلع حاَسْوأ كلت امو (۲)

  (o)حابرلا جوه ىلع تسمو اهدواج يف قل سوم تشمت 2
 )( زايَخو ملأ اهادع نم اهل اهنأك ىتح نطل اشر

 ) )۲۷ظا رْدلا نم دقع يف كنأك ةو ارح دنت ملا مهنمطتو
 فلا 7

 حاج يهو اهب ىمي ةقعاصب  هتافص تعرق رجم لفحج مو (۲۸)
 س

 ”معاشقلا كيما نع هب تراطف اهتيثز يدي” داسالا هب كا ()

 جالا نمت تناك انکو ًادّجْس ضيبلا ىلا اوثرخ اف كوتا (<.)

 مزاه هللا نم دنج اجمال مهئاقل نود ُسمشلا كيرا ولو (؟0)
 ( سادس جك دس همس طال تحت (ن) (ط س سا س ب ) مجاجلا اہم ضقرتا ( فلا )

 موق وحن حرش قس دقو اهب مهري نيذلا لاطبألا لاح نوكت فيك انکم اهتلاح تاک اذاو لواملا نم
 « ؟؟”اههساك ةينملا »

 تيما لاقي توببلا علقتو اهب وبه يف يوتست ال يتلا حاي رلا نم ءاجوطلا (بيرغلا) « هو ٤۲و ۳ »

 نم اهيلع ترهظ يتلا حاضوألا ( ىنمملا ) اجوه اهب نأك ى تح ةعرسملا قاينلا نم ءاجوملاو حايررلا جوه اهب
 ةرينملا سومشلاك اپضآیب ءافص يف اهدواجو كيلع لت ةمساب هوجو يه لب حاضوأب يه تسيل ليجحتلاو 3َ أا

 ماكل اكتم يتلا ةديدشلا حايرلاك اهي رج ةعرس يف امسضنأب يهو سومشلا كات اهمم تشم تشم اذإ

CVTكءادعأ لج نم رود اهتالضأ نكح برم ايف ليلا كت تن - نأ اهدنا © ( ىنملا)  

 كرتت مل يأ « دنت ل » هلوقو 5 ودعلا لاتق ىلإ هليخب همادقإ 5 دش نصي

 « نص مل عرقا » هنمو هباعو هصقنت ناصع رقو لآ (بیرغلا) او٠٣ وو عهد

 ©*0ةقعاّصلاو  اصملاب هّسأر عرق لاقي قدلاو برضلا ع رقلاو ص لص” رجح ةاقصلاو هوس كح م انيال يآ

 رك ( ىنملا ) اهكرتعُم يف لتقلا ٌةَّدش ليقو اهمظعُم برملا نم محاجلاو ل لامتشالا ثيدشلا رجلا جحاجلاو -

 تسلا نتج تج لک عسب بنل وست

 $ حرشلا 22 چچچ ةبايتلا (çr #4 حرعلا ٠ (Y) 4 حفلا ( 09(



 نوسخلاو ةيناثلأ ةديصفلا

 مهسوقنب امقاو ايانلا تقبس (؟90)

 ىغّولا ىلا نينا ةايكلا ذوق 0

 امنأك تاغباسلا عوردلا يف اودع (؟8)

 ا مءامدلا الإ مل سلف (؟6)

 افح نم مهل تشي ول نود (۳)
 مضاف

 ميك | | حاملا لبق تّتَمط ولو (؟10)

 هباضتخا فيكباغلا تیل كب یآر (۳۸)
e س 

 ىّطلا ىلع ًارينص ًالبِش هتأرجو (؟9)

 تبق ام اذإ ىتح هّاعو 63

 ( اهريع ) ميبولق ( تفز ( فلا )

 ( لع - سا - ب ) ىلطلاو ماها ىلع ( ج )

 يفاولتا لبق تسقو . اك

 ا یئ تک ألا لبق تقيس ولو
 اق رم

 مرابص وهو َمويلا نركشي لبف

 هلام كتاف ْبَمْذا تلق نسا هب
 ( مريع ) الط ( واس ےک ) ( م )

 معقتلاو َنَمحْلا قلما نم

YYo 

 ”مداوقلا
 اہ ديدحلا تاوصأ قوف مل

 ”قاَرألا نهقوف وسيع دث

 ا ٤ نينا 1 سیلو

 ىلإ تلصو ( ىنملا ) “"ماملاو -مللو 20مواَوَقلاو ©73يناولتا ( بيرغلا) «مسوج+ »
 مدقتك" ايالا ىلع كمشقتف ٌةردقلل مايانم ميك نأ لبق مهتكلعأ يأ اهلا ايانملا لصت نأ لبق مهسوفن ع 1 تدع هك ”ع TÎ Î Ba رت كا 2 0

 هراغص ىلع شي رلا راك

 “>لوقلا اذه ثم قيس دقو تالا نويسب عوردلا ٌريماسم هيس ( ىنملا) « مهو »

 ترك 5
 ظافلا (بيرغاا) «۳۷و ۳۹ »

e 2يدش سأب هيف يذلا ديدحلا نم ٌغاصت فويساا ( ىنملا )  

 دشأ هتل مہم ادق و مبظافح نم عاص نأ نود مهنکلو 4" ”ديدش ماب هيف دید ا انلزنآو م لامست هلوقک

 ديدلا نم أب

Eg PAg FAPابض كسا (بيرغلا )  

 هندشو لحنا حاجا ةرابضلاو ةمرابض

 يل حربفلا قفز

 ماج حرملا ()
 3 حرصلا 60 ١(

 خج حرعلا. (0)

Ce)چ حلا  

 چی نآرفلا (۷)
 ¥ جرسلا (4)

 سلا ىس و ةدئاز لاو هنت ا وم قلقا م متم يأ مرابْص



 اس أمت قلحلا ةويح نو هرجا نع رهآلا نأ تفس (51)

 ساب ةفاللا رست نع كنأو ناو ةفاللا ىح نع كنأو (40

 جادا لالا قوش يف كيعاست اأ تيقباسلا نش كو (۴)
 مماق قزّرلاو رامالل كنك لانو باقع نم لاسی ترس )££(

. 

 مناور يهو ديبلا قون كيلإ تعد افلا لبس نم تنماو )٥(

 عاق ةغيسلاو فيسلا كيلإ تّطحت امنا ىح نذإلاب اہتذأو (55)

 ماش قربلل بکرا مو كناك اهذوفو كنم نأ وع ئظنَتو (€۷)

 مزال دوجلا ىلع وح هلف اًوَرَس هب يذلا تينلا ردبلا لذت الف (:م)
 حاف *ليللاو ليلا هيف متو طاس رجفلاو ٌرِجفلا هنم ذحأيأ (9)

 ( سي س ماس دک ) اباسس (ج) (؟) (اثن) (طس ساس یر قحلا ( فلا )
 (اهريغ ) هم تلسیو (ط س سا س ت ) ( د )

ET ENDلوق ( ىنملا ) جو ۹ لاجااو 90و (بيرغا ) «45وةهوةغو 4و  

 ليلا نم مدألا نوكي ک7 ےل دق اه كيعام نأ دارملاف فورمملا قوساا ةأتمم ناك نإ 6 قوس 2

 لاجرلا يعاسم قست كيعاس» يأ « لاجرلا قبس يف » باوّصلا نوكي نأ نكميو ٠ عيبلا دنع_مظع نم اذ

 قايسلا ناديم يف

 حاف ٌدوسأ لاف قموحفلا نيب دوسلا ءيش لک نم محاقلا ( بيرغلا ) « ۹و ۸٤و » ٤۷

 جج جرصلا (), ا جرصلا () چ حرصلا 6



 نوسجلاو ةيناثلا ةديصفلا

 عالاز

 دكت ور جا لوط تال )ه۰(

 +يط قرع نُ الولف َتَدْجَو (ه١)

 هدومك تنأ رخفلا تيب تييلا كل (00)

 غلاب كقوف سيل نأ هب فآنأ (ه9)

 ابلهأ لمحتل ايندلا تناك امو (05)

 - ا ور

 مراد كثأ كيف رم نبا ن
 متاح كن موقلا ضب لاق دقل

 اعد حاملا الإ هل سيلو

 مداه كقلَخ شل نأ هدّمشو
 لكن

 ُمِراَضْلتا ٌروحبلا اهيف ركتكلو

YY 

 درج اعأ تو رغ ؟مئاتص اهئأك انومتسرعأ دقق البف (ه)

 كاس يلا نم ضف كيلع بكاس دجلا نم ليم َلاَر الف (5)
 او دودتلاك لال 2 َهذُم ةبيبشلاڪ ”ثامز مك )0¥(

 متع ينفلخت ةفيخ الون بيلا رد هلو (ه8) 8 هم

 هئاركلا َنَمو املا يب كولم  اهكَلُم رني ضيبلا روصقلا ردو (ه9)
27 

 مامتلا اع هک اذإ اضم ةت

 ٌمواَدُم لو

 "ددراف ا تنأو (6٠١

1-7 dg EE CD 
 ) نط ) ةميلخ نأ ول( حك ) ةيبت ( ف ) ةش ( ح (

 (؟) لالا (ت)
 (طاد سادس امز قف ( د )

ogeeهل وقل لعافلاعضوم يف « غل ںی نأ د أرق ( بارعإلا ) ة هالو هدو هدو هةو هو ه؟كو  

 هلوقو ( ىنملا ) ©"كضقْراَو رافعا ( بيرغلا ) يباح عارصللا يف لوقلا كلذكو « فآنأ »

 الواو رتا يف ميلحتل شل و نبا يف ميلمحتل باودلاب سانلا ىلع نوت مآ يأ 4 حلا تناك امو »

 بلا يف مانلجو ديب ب انم”رك د فلو » ىلاعت هلوق ىلإ ٌةراشإ اذه يفو ٠ مباح نأ ردقت ابتلا تناك ال تأ

 ةلظنح نب كلام نب وه مرادو . © مرا لابجلا اهف کتککو » باوّصلا نوكي نأ نكيو « رحبلاو

 لب رش نرحب ا ل ایف موق هنأ ل هنأ نأ كاذو ارج ىسي ناكو نب ةنمديز نب كلم نا

 ؟*”كلذل ًامراد يمسف مرادي مءاج دق هوبأ لاق وطللا براقيو اهلقث نم اهتحت مردی وهو اهلمحي ه»
 نع هب ىتكي لبحلا نأل دهملا وأ ةدوملا وأ لاصولاىنمُي انهه « لبح » هلوق ( ىنملا) « ١5و هوو ه۸ »

 يل تبيح ناكول يأ « ةفيلخ نأ ول » باوصلا لمل . في رحت هيف « ةفيلخ الول » هلوقو ءايشألا هذه

 بالا (41) چ نآرقلا (٭) س حفلا (5) ھل حفلا (0)



 نوسخلاو ةئلاثلا ةديسنلا فم

 ےک

 تاما ماظيلا كيد تماقل ينتوعدو ِدَحْلُم ىف يتأ ولو )1١(

 مدا تنأ ذإ ءالآلاب تلقأو ةلحار تنأ ذإ لامآلاب تلمح 00

 التم اهقوف - تح كل لېف ٍلَع نم نزلا لع يمت ادي تذدم (۳)

 ”يجاوّسلا ثويثلا هنع تردص دقف ًادراو كب نم هللا ضوح ضومحلا وه (4)
 ,( فلا )

 ُمراكسلا كيلع الك تحبصأ دقل  ىَحَللب كيفك لق اذه ناك ناف )٩(

 ( نوسخلاو ةشئاثلا ةديصقلا )
 هتميق تدب هل رمأ هناو ناوريقلاب هدشنأ ام لَوأ ةديصقلا هذه نإ ليقو . ملا ةميلملا حتي لاقو

 هيلع مرغف رق ءاشي هلرمأق طب اذإ تسلا مسي مضوم يلام ا هل لاقف رانيد فال آ ة تس

 راند نالا “ لث اهتسيق تسدلاو رصقلا ”لكراشت هلآ لإ لهو رانيد فال ةتس
0 

 ”نيملا جودا ب ايم نأ ن بياع ٍةَقِعأ نم له )١(

 ايندلاٌءلوام اهرمعت يتلا ضيبلا ر وصلا ةسيحأو مم قارا تبيح تكل اه بح كة ل وی یت کتب

 « انضم ملت كلذ لجألو تع نك ل ماا ناك ودل لم ةضر لإ هب راشأ © خا تلق اذإ » هلوق

et 5س لع نم (بيرغلا )  oسانلا نم حورلا ليقثلا لكلا -  

 ”ةمركم لاومألا هاطعإ (ىنملا) رسل ارو » ىلامت هلوق هنمو نقشا ًاضيأ وهو هيف ريال يذلا

 لاومألا تلذب نإ“ يأ كيلع د يق رَخألا مراكلا تحبصأ اذه لثم ةءركلأ هذه كاذب تلمف نإف ٠ مراككلا نم

 ۾ الس » لاق ول رعاشلا نأ يدنعو . رح لاعآ ىلع ةوق كل ب ملف هيف هلک ك ادهج فرص اذه لثم

 لب نال كيلع اس ةلاصلا لامعألا راس تحبصأ اذه لثم لاومألا ل 1 ىلع تردق ْنِإ يأ نسحأ ناكل

 ساتلا ىلع لامعألا بسصأ نم لالا

 لاس » لاقي همسوف ادق ليسلا هام هّقش هش ليسم لکو يداولا وهو قيقع عج هقول (بیرقلا) »١«
 مضوم جلاعو -- برملا دالبب حضاوم ةع سا ًاضيأ وهو زاجحلاب داو ٌنيقعلاو ٌوشلا ملا ٌلصأو « قيقعلا

 نم کارت ام وهو جلاع عمج يهو «رامرا م جلاوع هي وح امو » ءاعدلا ثيدح يقو ٠ لمرلا هيف رثکی ة ةيدابلاب

 چچ بالا (4) چ نآرقلا (*) متع حرصلا (؟) ع حفلا )١(



 فحل نوسخلاو ةئثلاثلا ةديصقلا

 نوم را الإ نک دم اَهَدْيَع ةمذ ام لال ََْسِلَو (؟)

 (فلا)

 نوسم نهنك تاعهالتاو ةكاوڪ ہلاک تارشا (؟)
 نوُجَل ناسا رّرأع نم كسملاب إو حابّصلا تلم امو ضيب ( 4) ع 6 ؛

 ( یل ) اب ( ب ) (م س سب ) تارفاسلا ( فلا )

 بعذو ةّكم قيرط ىلع ةيبلعثلاب ةلصتم ٍتاّبرْقلاو ديق نيب لامر جلاع ليقو ضمب يف هّضمب لخدو لمرلا
 بك ارم نم بكرم وهو جدح علج جودحلاو 50نيربيو 7 راو لصتم وه خلع لمر نأ ىلإ مهّضمب
 اهب جس يتلا شحولا رعب عم _جلاعو نب ربي كذ هجو ( ىنملا) “ ٠ ءانيع عمج نييلاو -- جدوطلاك ماسنلا

 *دارعأ لاق اک ل امرلاب رثكت اهمأ يناوغلا

 “راو عاملا ىلإ برس نم ىتم لع لر نم نييلا تاقشارايف

 ف ياللا يناوغلاو ارتب “يلع تهبتشا اک لمرلا رثك اہیلک نال یو لع لع هبت ةبقشا لوقي
 ةهماشم ةدش فص ٍضعب نم اصب ريا نأ ردقأ الف نيعألا ةعساو دايجألا ةتسح -< امهيتاك أل بک آلا
 نم امهف نآلا اًمأو يئاوغلا نك اسم ع نم اناك نيمضوللا نيذه نأ ىلإ ةراشإ اذه يفو يناوغلل اهرقب و نيمضوملا

 ذوخأم ىنعلا اهو عباسلا تيبلا يف « اوناب » هلوق هيلع لدي اك اَتيَتقَراف يناوغلا ّنأل شحولا رب نك اسم

 سيلا "كرما لوق نم

 2 رفلف بح اينأك اهناتيقو  اهتاصرع يف مارألا رس یر
 شحولل لام تراص تح اهنع مدهع دب و اهلهأ نع ءالقناب رادلا مَ هنأ تيبلا اذه ىنممو

 ( ن ) هّريغ هنجشو ( س) نش دقو نزحلاو مها وهو نج عج نوجشلا (بيرغلا) « ۲ »
 يلايل تناك" اهنأل اهءادتبا ذنم ةدومحم اهلك تناك ل ايل تضم يناونا 1 يأ عم وقي ٌمافتسا اذه يف ( ىنعلا )
 زوو ٠ عجرت مو تضم اهنأل نامزلا اذه يف اهرک ڌن اذإ ثلا انبيصي يأ ًامومح نالا تراص انآ الإ اهلصو

 رب رتو ٠ . نازحأو موه بابسآ الإ يه امو اهءادتبا ذنم اهّدهع مش لايل تضم انيألو ىنملا نوكي نأ

 هب دمعي ال ليلقلاو يلق تناك تنص واو دس وغصت ال ايلا نأ مالكلا

 راوتل ةيدشلا مهدألا وه وعو ِدْرَوَو زو لثم ناوجج عمج نولو طلا (بيرغلا) « ٤وج »

 ارشإلا يف يلايلا كلت ( ىنملا ) ٌدوسا ًاتوَج ناجح ( س ) هجو ناجو دادضالا نم ُضيبألا اًضيأ وهو

 علب مل رجفلا نأ عم ضايب و رون اه لاصولا يلايل اهنوككو نوصغلاك فرتلاو ةمومتلا يفو بك اوكلاك ن اعمللاو
 ناسللا (4) كلل حرملا () کیک حرصلا (۲) چ نادلبلا مجسم 01١

 ¥۴ حملا ) ۷ تاما (ه)



Weنوسمخلاو ةئثاثلا ةديصفلا  

 ُثونكللا ةلؤللا املع ىكيو هّدَح ةحفص ناجرلا امل ىذا ( ه)

 نفر شح اف هلأكف اهدسب نم يعّوأت ماما ىدغأ (5)

 نينح يطتللو أر امم ةَرْفَذ جداول عار اوا (۷)
 نوفج دودلا اهيف ْتَرَفْصَع وأ ميبابقب ىحشملا اونبص امئاكق (۸)

 نيب دودللا يف (اهييبال نع اهنأ ول قيقشلا للم ىلع اذام (8)

 يف هلوق اذه وعو . نسور َرَّرُط ُناسحلا اهم بيَت ىذلا كلا دارك هاوس "وش س اهتاوذ يف اهناو
 ةقياسلا ةديصغلا

2 

 اون وودفلاک لال تو بدم ةبييشلاك نامز

Gonاکف رک دذ قبس اک اطر هنوكب ادبأ فصوب ؤلؤالاو ربجأ هنول ناجرملا ( ىتمما )  

 مالكلا عيدب نم اذهو اهرجه ىلع ىكب ”رخآلاو اهقارفل ال ةيماد هد ةحفص لج

 هنمو هب أم لثم هيك أ برج وأ هب ولع ت٣ وأ هقلُخ نم ًانالف نالف ىَدْعَأ (بيرغلا) «5»

 ىلع وأ يالا كلن ءاضقنا ىلع تّمسأت ( ىنعملا ) "27 نينرلاو “  ةوأتلاو «  هني رق يري ءاوّسلا ڻيرق »
 نم عون نهمْجبس ناكف ماا امل لقعال يتا دويل ينسأت ىَودَع باصأ ىتح ريثك ةبحألا كلت قارف

 رشبلا نع ًالضف يل تت ر اه لع ال يتلا رويطلا نأ ينمي نينألا

 تح و اهطيطأب جواوملا ترفز یتح َنيعرسُم هيلا افراق ( ىنملا ) "رف الا (بيرغلا) « ۷ »

 بالا ءاغّرو ناكا اهيلع لق اذإ اهموص وهو لاحتلا ًطيِطَأ لمج ."مهقارف رقعرمس نم ثأر ام الاغ قونا
 نوكي اف ًاضيأ سالا ريغ يف رثأ نزلا نأ ينمي لقب ل امن تناكرلو و ميقارف ىلع نزملا نم اهن امي ًاتينحو ةرفز

 إلا لاح
 يف ةغلابملا ن نء اذه ( ىنعللا ) رفصملاب هغبص بو لا قلعو خيم فك درهما (بيرغلا) « مهد

 رجا راص ىلا ناک اهب عمق حلا يف هثرح ترآ یتح اًددج رخ * اهتبابق نأ يأ بابقلا ةر يفصو

 حييشلا لاق . .ةرجلاب مدودخ غبصف اهنم دلا لاس ىتح ادیدش ءاکب ممنوع اهيف تكب وأ مهبابق ةه مک لجأ نم 7

 « بابقلا يف نوئجلا ءامد اهثغبص دودخ نولكءاضقلا غيص بابقلا نأ أ ىلا میخ و » لضانلا

 وقد قيقتشلا نولک ”رجحأ اهنول يتلا بايثلا قيقشلا لك دارأ ( ىنمملا ) "”ئيقشلا (بيرغلا ) «ود

)١( O)ا 03 ع حرسلا ( لج حملا (e)فيك حفلا  )£( چ حرعلا 

(e)2 كب حرسصلا قفز + حرمملا  



 v۳ _ نوسخلاو ةثاثلا ةديصفلا
 2 لاو

8 

 نوته هيلع ممد يل يور الو مس ضررا نشطَعال )٠١(
 ي

 نوئوخل اذ يا مصأو رظنم ةجبب يتلا ظنت ُكيِعأأ 09)
 نيم نيمَلا الل الو ارز 2 ىتتكا ولو قرشُم وج ولا ال (10)

 E 2 ر

 سومشلاو كيأ نابلاو ىر هل ريبملا ذإ ندم ال (19)
 ل لإاو

 ُنوُصوَم ُفَعاَضُم راتاو فوم يرقبعلا هيف مابا 0

 نوفط تابرقلاو نل ةَيِفَرْشلاو مرش ةّيعارلاو )٠١(
 ةر م ها انوع 6

 نويز نوبزلا برملا الو رر اهثوق ال ذإ ءال نرم دْهساو (>)
 ( امريع ) رظنم ةحرب يملا ظل ريعأ أ ( ى س حك ) رظن. ةجيب ايندلا متمأأ ( مز ( قل ) نطعأله ( بلا )
 ( اهريع ) ءاييط ( ىل) ( د ) (اهريع ) حود ( قل ) ( ج )

dF 
 رهظتف اهسبال دودخ ترهظأ ول ارضي اذام يأ امسال دودخ نع لصفنت اهنأول ملا للملا ىلع ساب ي
 هوجولا نم مقاربلا لاوز ع لاخلا ةرح 5 دودا ةر

 يعومد ليست ىتح يكبأ ال لوقي هنأل رتل تيبلا اذه يف ( ىنملل ) “نوما (بيرغلا) « » ٠١
 يف ءاكبلا كارت ديرب هْنِإ لاقي نأ الإ ملا ق قشاعلا ىلع راع ءاكبلا كرتو ضو اهب يوريف ناليسلا ةديدشلا

 ضورلا ناك نإ و عومدلاب هدهاعتي الو مہقارف دعب ضورااب مهلع لست ال هنآ ديري هلعل هريغ يف ال ضوترلا
 تيلا اذه ٌلضانلا ٌحيشلا حرش كلذكو . ييو سطعي ىتح هرجهي لب ةجهبلا ىف مه ارباشُم

 تناك( ىنمملا ) 2نيِمْلاو او  ةيراع هايإ ءاطعأ ءيثلا ٌةراعأ ( بيرغلا) « ۲ ورام
 تلف ولف یتع واع اذا ضوتلا ىلإ مهلع اهفرصأ نأ يل ينبني ال ۽ يدنع اوماد ام مرظن٠ ةجهب 56 قيبع

 هال الو راهزألاب YE ولو قرش يدنع يداولا سيلف ةميظع ةنايخ متبع ىف نينافلا ن هم تنك كلذ

 مدعي د يشب بيطت ال ىضت نأ مالكلا لصاحو . نيم نيم
  ggهركهوره ١ وضوملاو اتل 3 واو  ؟7يرقبملا ( بيرغلا 0

 امم كلذو اہف راع شرا ةا نطاب يف ةر ىو ي ابتشب ىلا ٌةأرلا هليدلاو ل عا لاو س
 اهتداعنم ىتلا ةقانلاب هيبشنلا لع مهمفدتو مهُدصت يأ ساتلا نت نور ةيم'رحو ر خاو س رست
 وعدي ( ىنعلا ) مهترثكل اسب عقدي اهلعأ ضم نأ هانمم ليقو اهبل نع اهيلاح وأ اهعرضنع اهّدلو عفدت نأ

 سومشلا » هلوقب ٌدارملاو اذكو اذك هفصو ناك د هبيطأ ناك ام بارخا ةكآ نم هللا هّأس لوقي َبَحّألا ىداول «

 ينتلا لوق ىف اک يراوجلا
 هي ہلا (ه> چ حرصلا (4) چ حرصلا () 4 حرصلا (0) كت حفلا (0)
 د حرملا (4) هپ حرسلا (م) جج حرعلا () چ حرفلا ()



veyنوسمخلاو ةثثاثلا ةديصقلا  

 ”نيرَع وهو فشلا لاذ سانکو ةا وهو وللا كاذب يدع (۱۷)
 و بو يا 1 مانا #

 نوما عوششلا لابو حر جاس درجا هنم يتب له (8)
 ج

 نيمگ رار َفلَخ هل رو i دن َرفلا هيف ب و (99)

 نوک ٍسفنأ نم هتكل ّيعأ نم فقم بِراَصَلا بط (۲۰)
 داو

 نوف قاقرلا هبراضَم تقام امو لجأ هديدح حشر ناک دق (۲۷)

 (سا س حک س ی) ںومآ حیشولا اطت ةرسج وأ ( ب ) ( قل ) كبايق نم ( فلا )
 (اعریع) الحا ( حس حم) ( د ) (طس ساس )رد( حک س قلا ) هدر ( ج )

 رس ظحالب امد نشبتا الإ ال نثمبا ام ومت كيف ماي

 ولي و هللا ديبُع رون ناک 2 ”ةقرشم لالطألاو رضخأ شيملاو

 اموقل ًامبشت ًاممك اضيأ اهلمجو ريهطلا دلوب اهسفنل ًاهيبشت اسانک هتبیج راد لعج (ىنلا) « لام

 اک ةّتسألاب ناجشلا اهوق هظفحي هب ةظوفحم يتبيبح تناكن يح يداولا كلذ فر تنك لوق دولاب

 ًاضيأ لاقي و هّثيقل يأ اذك ناك دز تذهَع موق نم وَلا كاذب يدهع » لوقو اهني رع وسلا طظنحت

 تفرع اك يأ تدهع اك ةرعألا لوقت ةفرعملا تدي وعلا نوكي دقو يناقل يأ ي رق هب يدهعو اذك مضوي يدهع
 رتی ىلع ًاضي رع نوکی مدا ن“ كبح وهو راسن عج عوسقلاو حر لا ( بيرغلا) وا

 لاقي ُلْغَدلا ڻيمكلاو دلا كلذكو عاجشلا رسكلاب ٌرمرْدلاَ _ و لاح” لا هب دشت لاعنلا ف ةنعأ

 يي لع ( ىنعلا ) ةليح برملا يف نونكي موقلا ًاضيأ وهو ل ناش ال لغو يأ « نيك ف“ ”مأ اذه د

 هناك رهوح ىر يدنه ابو راثملا نم ةنيآ ناعبلا ٌةرماض ةقانو يزال مي رس سرم يداولا كلذ ىلإ
 « ملا ةلئاج ٌةأرما م طوقك 6 عوششلا ةلئاج قان ه ملوق . قليحو رک مَ ناخ نك دق عاجش ل

 اهر رتقدا اهي رب لوجي يتلا ٌةرماضلا يأ

 اه صاخشأب ال اهلتق يتلا سوفنلا نه رومعم براضملا عطاق وه لضافلا خيشلا لاق » ( ىنملل) « ۲۰ »

 بو رضلل ُببحذلا وهو نيع مج « نيعأ » هلوق نأ يدنعو . لوق حتنا « كتف سفنأب دنرفلا هبش يأ نيعأو

 لاطب ألا سفنأب وام ةنكل خلا ن ٠ لاخ فيسلا كلذ نأ ينمي بحذلاشوقن نم فويسلا هب رت ام هب دارلاو
 لّمأتَك ياتلا تيبلا نم رهظيس م هدحي نيلوتقملا

 لخلخنملا هانإلا حشري مق رملاب ير اذإ (س) ٌدسجلا حشر لاقي قّرَسلاٌ شكرا ( بيرقلا) »٠«

 دام حس ؟م) ې حرملا (؟) ٤٠۲٠ ينا )١(



 س توسخلاو ةثلاثلا ةديصقلا

 ذوؤلا هم شا وأ رسما هاب تود ةسيرقلا قلي امت اکو 0590

 نيدلاو اجوتم سلا اذه اهل قالغا دم اذه (50)
 وتلا 5 ةلإلا أدب يآ ىلوألا ةأعنلا يمض اذه (؟8)

(e)نيوكصتلا نوکر باتكلا 3 يف ٌرودتللا َرّدَق اذه لجأ نم  

 نيطقيلا سول ءافو اوف هلر نم 5 قت ابو (55)
 ( فلا >

 ةنيكمتلاو كنم رغ *صتلاو

 هيا ءامسلا كلو ٌضرُأ

 هداج ي تلمح فيك ضرأ اي 0990
 هلثم ليت تلخ امل اشا (م)

 ( ط ) فوتم كلم ج ومت كلت تما لم (تلا)

 و اهلعع انيق (ض) ةديدللا ناتو ُداَدحلا وهو نيک عج نويقلاو - براضلاو - ءارجألا

 لبق او .الج اد هلا ق ناتو أ ی را قوب نيح هتم نيل ام ديدللا حش "رب دارأ ( ىنعلا)

 هئازجأ وأ هيناوج ىلإ ارظن ةدحاو قب رَّضَم فيسالو ”براضُلا عج . اًداح هوامجيو ت ریت عرس ن
 ناتفشو نايكتم الإ لج رال نوكي الو رفاشلا اظيلغو بك انما نع لاقي اکو قرافملا سأرلل لاقي اک ةفلتخلا
 : سيقلا قرعا لاق هرهظ يأ سرفلا تاوهص كلذكو

 ©” تكلا ئينملا بامصأي يِرْلَبَو هاوس نع فلا الغلا كرب
 لتقل فاك" وز هک همنا وأمل أ نأ ىلإ ةراشإ هيف ( ىنملا) ”ةبيرضلا ( بيرغلا) « ۲۲ »

 ۾ هود » ىنعمو هیس هبيصي د نأ لبق بورضلا بيصي هما وأ هّسأب ناکه فیس لامتسا ىلا هل ةجاح الق هودع

 : ةقباسلا ةديصقلا يف هلوق اذه وحنو فيتسلا ىلإ م مجار « هنود » يف ٌريمْضلاو هلبق انهع

 مڙهي كاب هغر نكلو یخ ىتيلا نم سيلا ناک الف

 أو ةرخآلا يهو ىرخألا ٌةأشنلا البام ايندلا يه ىلوألا ٌةاقَتلا (بيرغلا) « ٠٠و ۲+ و «۳»
 7 ةمادقملا يف نيتيبلا نيذه حرش قبس دقو ظوفحلا وللا وه باتكلا

 ىلإ خیل هيفو هنع ينو تاله ټر نم ٌمدآ قت اذه ببسب و ( ىنملل ) ا (بيرغلا) «؟5 »

 م رم نب ىسيع ٌحيبسملا 0 لات اوقک ثا م هلل اخو« » "تال هب ر نم مدآ قلتف » یلاعت هلوق

 نم ورو ميرم ىلإ اھاقلآ هثلكو هللا ”لوسر

«Ag YY»ديز اشاح ٌموقلا ءاسأ » "لاقي ءانثتسالا باب يف هيزنتا دي لک اشاح ( بارعإلا)  » 

 ( + درمل س ب س عيارلا لصفلا ) ةمدقلا (4) يج حرصلا () ج حرصلا (9) +۷ تالا (:)
 چچ نآرقلا (۷) تچ نآرقلا (1) لپ حرعلا (ه)



 نوسخلاو ةثلاثلا ةديصفلا فيات

 ي

 نوحشلا گل 32 جيب ل هدوُحَو لبق نافوطلا يقتل ول (؟5)

 2 هنم تاكرحلا بقي م ةَعطب مطل نهدلا اذه نأ ول (.)

 نران الو درو هلأ آل هياَيأ ىف لي دق ام ضوّرلا (؟0)
 نراد ةرارق لك نا ال هركذ نم ىلا مثل ام كنيلاو (؟9) 2. 2 ٤ ر

 ( خب ) هيج دوح ناموللا ىف ناک ول ( چک ) هدمو كيب ءس قل ) هدوجو تكيف ( فلا )

 ( ےک س یل ) نوكس تاكرمتملا ( هم )

 فيلا وهو هيف یو ام يأ هع هداجت ينثر دارأ ( ىتملا ) هلل اشاح كلذكو لا ةءارب يأ هللا اشاحو

 نأ نمي لقتلا يف كنم ”لفعأ هيف يذلا نيكو ٌرصنلاو هفيس لح ىلع شردت في شرأا ؟ ًايطاخم اخ لوق

 نأ الول لاق مث . هنيس لمح ىلع تردق ٌفيِكَف لقثلا يف كنم ”ظعأ وهو نيكّفلاو رمل كد هفيس

RES 589 

A»ليزتتلا يفو هلك" اهّراهج كماقاو ةنيفسلا كلم وهو نحشلا ر .ثوحشلا ( بيرفلا )  

 دوج مم نامّزلا اذه لبق مقو يذلا حون ٌنافوُط ىقتلا 2 ( ىلا ) ٠ نوحشلا كمل يف م ري زعلا

 ىلع ةفطاع « هدوجو » هلوق يف اولا ناك اذإ اذهو ٌنوحشلا هن ا احوت جني لف هلدِش تدازا حودمملا
 و نأ لبق ناقوطلا ثدح ناکا ینملاف هنوك لبق يأ واولا < ضب © هدوجو » هلوق ناك ناو « نافوطلا »

 ْتَقلُخ م ع تيبلا لهأ َراونأ نأ ةميشلا داقتعا ىلع اذهو ٌثوحشملا هلم ًاحون ان ال دوجولا ملاع يف ٌحودمملا
 يف الكمْنُم ىنمملا اذه اتي دقو ةفلتخلا نامزألا يف ءايبنألا تائيطخ اهتليسوب ْترْغ يتلا يهو ماما لح لبق
 « دق دق رمأ ىلع ءالا قيئاف » ىلا هللا لوق نم « يقتل » هلوقو © تلا

 هل سيل حودملا رهق نأل حودملا رهت نم فخ هارهقف نوكس هتكرح ب ميني رحدلا ( ىتمملا) « » ٠"

 رخدلا رك نم ذأ حودملا رهت وكس

 ةرارقلاو - ةبترعم ”يسراف ةحنارلا يوق يرطع ضيأ درو نيرستلا ( بيرغلا) « "+ و م١ »

 سابع نب ثيدح قو ةرارق وهف رطملا هام هيف عمتجي ريدتسم عف لکو رقتسملا نئمطملا ضرألا نم ٌرارقلاو
 حودنلا ماّيأ ضورب ٌرعاشلا دارأ ( ىنملا ) > جنش يف قرارقلاك هلع ىلا يلع » لاقف اًيلع ركذو

 اک د البلا يف رشت نب هنأأل كسملاب ديما ر لا هّبشو هدالب يف لصاحل ا َنامألاو شيملا َدْعَرو ةقرتلاو بحلا

 نيرو درو هيف الألتي ضر هلا ال هنامز يف ةلصاملا * ملا ةقيقملا يف ولا ”لوقي كسلا عشار رشتنت

 بك ةياهثلا (4) چ تارقلا (۴) ( 4 ةرمت س ب س عهلرلا لمعلا ) ةمدقلا 2( ج نارا 6(



 Vee نوسمخلاو ةتلاثلا ةديسقلا

 «(افلار

 2ول ةتسارشلاو ءام رخلاف

 وتلا هيف نوثلا اذ قتلي اهققر طخ هلا نأ ول عش 0

 + تيوس مونا الو هيلع یا لقا ماسلا لل ال هلت (؟5)

 سا

 ةفار هنع قدح اک تيم 60

 م

- 7 0 

 *تروثت جالّسلا ةايهشو سا -”مفارض لوسا نبا قح ءاروو (؟5)
e2 

 يڪ شلاو ا ناكرذلاو انقلاو ةّيفرشلا نابلاطلا 90
 رورو 2

 نوزح نورُحلا ديلا الو ضم اهرانَم موب . بضحلا ال لهاوصو (؟8)

TTR(س 1) تابلاطلاو  

 طقف نيراد نأ نّظَي نأ دحأل ينبني الف دالملا بار٣ هبيطب بيطي يذلا ديلا ركز كلذك كاسللو
 900 تاهل ا ىلا اهب عاب رنملا نم كاسل اهيلا بلجيم ني رحبلاب ةةضرف نيرادو كسلا هيف دج ةضوم

 ةساكشو ةَساَرَّش هيف لاقي يفالطلا تيدشو ىلا ي یس ناک (س) 'لجرلا سرش (بيرغلا) همس »

 ملعو هيلع هللا لص جينا هج فصو يف لات هلوقك ن وربلل هنع كربخأ اك ةحر لاذ ثم وه (ىنملا )
 لجأ وه يآ » لضاتلا خيشا لاقو ًاتيل ةدشلاو هام هدنع ريصي راف "نيم املا ةَحنَر الإ سرا امو »

 ماب « رجلا » خدنلا ضعب يفو متنا اذا نوكيام

 ال مسا عر باک ةر ىف مقلي ام ما وأ مقل ًايبمام زبخلا نم ةمقللاو هملتبا همقتلا ( بيرغا) « ٣ء »

 خيبت هيفو م ع سنوي ةنوح متا ام رحبلا يف اه دو ول ”لئاصخ هل ( ىنعملا )””نونلاو - ةرم ىف عربي
 موي ىلا هنطب يف تب نيحّبسملا نم ناك هنأ الولف ملم وهو تولا همّقتلاَف » سنوب ىف ىلاعت هلوق ىلا

 : مات ىبأ لوقب اذه لباق 2« نوعی

 “>بلخ قرب ؤرما ماش ام قربلا يفو ضغي مل ءالل يف ناكول مرڪ هل

 و يف ادق ىنمب اضيأ نوكتو اخ ىنمي عرف ما ءارولا ( بارعإلا) 6 مم ورمي وسو و٥٣ »

 نازح عج نورلاو “نولو 2 ”هكبتبشلاو #©7لقاملاو -2”للظلا ( بيرغلا ) دادضالا ن
 ةسبال هاييش ”ةبيتك يأ « نونم حواس هايش » رق ( ىنعلا ) لهتلا ةض وهو ضرألا نم للت امو

 ”ةيحلسم هاببش ةبيتكو . ةلئالا دوس دلاك كاطبأ لوسا نبا تح ظنللو لوقي ءادعألا قانعأل ”ةعطاق حالا

 ١4 ماع وبأ (e) کیچ نآرفلا )4( چ حرسلا (e) کیا نآرقلا 222 ٠ دج نادلبلا مجعم )و0922(

 مچ حرصلا (4) دملج حرشلا (۸) ج حرعلا (۷) جج حرعلا (5)



 نوسمخلاو ةثلاثلا ةديصقلا فضل

 فلآ

 و ره امو دوُبلا ىعو مداوق نحل امو املا تْيَح (؟9)

 نوش هابظلا لقم نم نمو جوك نجلا قو نم و )٤١(
 نوُجَد ديدحلا تحت اهنأكو ةكآوك راستلا تحت اهنأكف )4١(

 نويُم ناهرلا موي اهب تقلع انآ الابِتبَس ةتاسب تقر ( 9
 (ط) بتج ( فلا )

 ويخو هناقحلي ناذللا نيكملاو ٌيصنلاو هنابلطي ناذآلا ٌميمرلاو فيسلاو دملا كالهإ يف تولا لمع لست
 هذه نأ مالكلا ريرحتو ومل ىلع ةراغلا نت موي ًانوُرُح نورا الو لابج لابا بحت ال ٌلهاوص

 ومو « نوُنَم_حالبلا ءابهشو » هلوق ىنمم نوكي نأ نكي و لوسترلا نبا وه يذلا زمملا ّقح يح ءايشألا
 هد وأ ةابهش هحالس

 نم مالا غی ٹیح بت ( ینا ) ۴ نو سولاو # 7 ةويراو س ° مداوَقلا (بيرغلا) « ۴۹ »
 لانه اه روک و ال اینا ولاد لق لم دیت واط يأ ا ”نأ ع ایا

 هنيع رخو هيلإ رظن هنفشو -- 6 سُجوتلاو  هلرّبكم ال ةّضنلا ارقصم ٌنْيَجَألا ( بيرغلا) « » ٠٠

 فخ توصب نحت اهئامسأ لوقب . اهعامسأ فصو اذه يف ( ىنمملا ) ضارتعا يف ظن وهو ابعت وأ ةضغب

 ىلع « نيجلالا » نوكي نأ كيو ٠ ْتَعِرَف اذإ ءابظلا َنويع هيث اهثويعو ةضف نم ةعونصلا اهل 0 ايل ترسك
 هلم َنُحْشَي ىتح ريعش وأ قيقدب هطلخو هطبخ اذإ هوو ّقَرَولا نجل نم نوجللا بكا نمم ريمألا نزو
 هيفو » ُلضافلا خيشلا لاق . رجشلا قر ةكرحب حم ليلا ناك رجشلا قرو قرولا نكي اذه ىلعو لبالا

 نويعب رظنتو رقضفلا قروك ةفاطالاو دلا يف يه ناد مست 7 اهنأ ینعملا نوكي نأ نکی و لوفآ « رقي روتلا ٌماهيإ

 ءابظلا نويفك نسا يف يه

 انوي َنَجْدأو ريطلا مويلا يف ميغلا لت وهو نجد مج نوُجشلاو اشا (بيرغلا) « » ٤١
 نيح كلذ لمني اك ملّصلا ماَيأ يف بعذلاب تلح اذاف ( ىنمملا ) ةملظلا هنج ةنجألاو ةنجألاو رظاو تبضأ يأ
 تملظا برملا نامز يف ديدم لا تسلا اذإ و ون بك اوك هناك" تقرأ دايعألا مساوم يف حودملل يگ ب

 ةقرحُم قعاوص اهيف دوس بئاحس اهنأكو أ قملظلا ٌةديدش لايل اهتأك

 ةعرسل قابلا موي اهر نأ نيرطانلا ُنويع ردقت ال ثيحب ولا ةميرس يه ( ىنملا) « » ٤٣

 تقبس ام دب يأ ةياغلا دنع تضقو نيح اَقْبَس اوفرع اّن و اهوُدَع

 يج حرصلا () كي حرصلا () ¥ حرصلا (9) جج حرصلا (5) ع حرصلا (0)



 vy نوسلاو ةثلاثلا ةديصقلا

 فلا

 نو يهو ديتا أ ايف وقرا رع لجو (:9)
 نيج كنم ءاونألا ىلع تحسم انتا كادت نم دبش تْيَلا يف (0

 كريه رواشلاب كَدوُج نك اتتيلوأ يذلا وهن ىتفلا اَمأ (ه)
 نون ةرمازع كبانتسلا تات اهنأك َرودبلا انب ايما ا عد

 نوم ال راو ردكم ال ضوللو لقتتم ال عيقلف (40)

 ني وهو قليلا اذه تطَحْزأ دقف قافشإب ايندلا ىلإ نشأ (48)
 ةنيبقك هنإو كيدي ىوذج ىلع ىدنتشال حبلا ٌحيطتسي ول (9)
 يم لاي نأ فرت دقف ولي نع هل عفتك وأ هذينأ (ه0)

 ( قل ) الشمتمهل (ج) (حك اس قل) نیمض (ب) | ( نقر نون (فلا)
 تح قربلا ةكرح نم عر اهتكرح دايجلا هذه نككو دكر رح ءايشألا غرشأ قربلا ( ىنملل ) 0 00

 اذهوحتو وذملا قعر صو ف ةعلابلا نم اذهو ابرج ةعرسا ال الإ اهتكرحج يح ام هبناجج تكرم اها ول

 يجرعملا لوق
 اتم نم “هبي ملا ايفاتخأب متن نج اعرْيَس يف ْتَقِطَو ولو

 َنيكَسلا < رس نم لوقصلا وعسل ۶او لا (بيرغلا) وو

 *ءاشلا لاق هيلع وأ هب نس د يذلا رجلا سملو هلقصو هح اذإ (ن)

 “نوئ رسام يف ينمت ءار ٿلا بلا ىلإ اپر ا مث
 ةحورطم ةلذتبم ٌريناندلاو ”ماردلا تراص ىتح ةرينكس لوم ان < تلذب (ىنمملا) سَم انه نونسملاب دارلاو

 ةر وهو راب عج ودبل !كبانس تحت نوتسم “رر اپن اکی تح ان دایج انب اهأطتق اھردق ةت قثرأعلا ىلع

«EYPام هل د اذإ نص اب نالف ىلع ن موق نم « نونم ال » هلوقو ةمعتلا ىنعمي لا ( ىنملا )  

 « نا وخ نَا » لاقي هنمو « “ *2ىَدَألاَو ناب مَياَقَدَص الطب ال » للامت هللا لاق مئانصلا نم هل لمق

  مدهاو عطقلا وخَأ _ملانصلا ديدمتب نانتمالا يأ

 رمألا اذهب نيقأو دا نيمقلاو  ؟”ىدمتساو - 20قلملا (بيرغلا) « هءو ۹٤و ء۸
 هب قلا يأ

 بكب نآرقلا () ٠ ناما () چ حرصلا () جت حرصلا (۲) لج يرملا ()
 +4 حرملا (۷) + حلا (5)

(or) 



VAنوسخلاو ةثلاثلا ةديصفلا  

 ةتوذأم هل نوذأم لك ام اقام هيما قرثي هل نَدئلاَو (ه0) 0 ع ديب 1

 ةنيلسفلاو هيتس ام لمثل اهقيرب ستل نأ ةّيمأ زذغاو 00
 نيف هل ترقق ذإ بتلا  اَهِرمَع قلم للا يديأب :تشلأ (ه0
 نيب ذاك ال نیہ منم مرفت دقو مرا داق دق (ه٤)

 نينو مامتلاب بشنيو انك اسلي نبت وا كنك (ه)
 نيّصلا اهنم دملا ءارو تلقج يتلا كتو ا, نشت وأ (05)

 (اهريع) اسم (ط) ( فلا ١

 مل جمع
 اذإ انو هيلاو هل 0 ذأ لاقي ايتسا هل نوذأ» “لک سیل يأ « .M2 نان مکا » هنمو نوتا 8 «نوذأم » هلوق .عىتسي هيث يف هل نذۇي نم لک سيلف آر ارهج ةيمأ ين ع قارغاي حبلا رمأو (ىسلا) «هذ»

 ت واهل وأو » لات لوق نمو عسا
 رقص نم باذ امو ديدصلاو حتيقلاو 2 قيقا نارطملا ”لهلاو _

 تصمتسا يأ ۾

cor»رب صغ ( بيرغلا )  
 جرخ ام "لك نیانینلاو - لغ يذلا تي زاك يأ م6 7ليفاك هللا نوک عوي و مسلا اضيأوهو ديدح وأ

 ني رفع يف دي اک ن وثلاو هيلا هيف ديزو مهئامدو مهوحلو راّلا لهآ دج نم لیسی امو ةتلسغ رد وأ حرج نم

 نينص موي ةيواعم عم ناك هّنأل سالا نب ورع اهرب دارملا ( ىنملا ) © ف (بيرغلا) « ه۳ »

 مقرف اق ًايلع نأ نظو ضرألا ىلإ ةنقلأف هعرد يف تءاج ةنمط هنعطف هتل هنع هللا يضر ًايلع نأ كلذو

 كلذ ىلإ و ىح نمؤملا ةروع لوقي وهو هركسع ىلإ ام اعجار ههجو هنع هللا يضر "لع فرصف هثروع تدبف هيلجر

 هلوقب سارفلا وبأ راشأ

 وربع هوس موب ادر اک لذ ىذألا در يف ريخ الو

 ليزغتلا ينو ةنابم ( ك ) لَم دقو زييقلاو يأرلا ”ليلقناو فيمضلاو ديقملا نيه ( بيرغلا) « ه4 »
 ريخ انآ ْمَأ » نوعرف نع ةياكح ىلامت هلوق ىلإ يبست هيف ( ینملا ) ۳٩نہ هام ني مک شخ مَن هزي علا
 DA) نيم وه يذلا ذه نم

 قورا يتنبه اص تام عطنا اذإ بلقلا يف قرع نيترو “بخش (بيرغلا) « هدو هده

 ۹١ رنجو 67#3٠ةراغلا نشو سم نيب را نب انطق مش» زي زملا لب زغتلا يفو ردسجلا رهن وهو جدلا اهلك
 ال نآرفلا (0) ماہ حرصلا (ہ) ان نآرفلا (4) دي حرصلا (*) ہک نارا (ع) اہ نآرقلا (0)
 اہک حرصلا )٠١( دج حرملا )٠١( چ نآرقلا () ا۷ حرملا (۸) چچ نآرقلا (۷)



 ,VA نوسم او ةثلاثلا ةديسقلا

 ( فلا )
i i te 30 5 7 ا  

 نيسمضل اهتخاب كلت كاقو يذلا نإ ميد یرسخا ريغ له (۵۷)

 نيفس يهو هيف بكاوكلا ترس ةَمْرَعِب جيلخلا ىلإ تيرس ول لب (58)
 نومكص وانزلا رَجَح يف رانل نكي مل كتانأ (مْرَح نكت مل ول (ه5) و 5 سس و مدس ع a ملال 0.

 (نظ) يذه (فلا)

 دب ال هاو ىنعملاو بوصنم ال عوفر لعفلا لب « قتح » عج ال رييختلل « وأ » لضافلا خيشلا لاق ( ىنملا )

 ناكرلو نيتولا معَ وأ نك ًالاو مصاعملا نيب ليصنتلا وأ كيلا ”يلستلاو كل ”يكحتلا اإ ني رمألا دحأ نم
 لّمأتف ىنمملا سكمتال نأ الإ وأ نأ لإ يأ ةبصان « وأ »

 اهنع عطقيأو ىنمملا يف ةفاضالل مزالم "مسا وهو « ىوس » ىنمب « ريغ » ( بارعالا) 6« هو ه۷ »

 سيلو » بصنلاب و مفرلاب اهُريغ سيل ةرشع تضبق وحن «ال» و « َّسْيَل » هيلع تمّدلقتو هانمم ميف نا اقفل

 اهتريغ الو اهريغ ال ةرشع تضبق لوقت يضلاب « ريغ سيل و سالا رامضاو فاضملا فذح ىلع حتفلاب « ريغ
 فيضأ ام فذ اذهلف ىننلا ىنعم مضتي يراكنا يابفتسا ثيبلا يف « لَه » و ريغ الو ريغ الو ريغ الو
 لاق ولو « ىرخأ » ىلع نایب طع فوطعم « مْيَص 0 هلوقو . ميص ىرخأ هذسع ريغ له يأ « ريغ » هيلا

 ةفنأتسم ةلمج « حلا يذلا نإ » هلوقو ”ةيمسا ةلمج « حلا ريغ له » هلوقو ًالدبمو ًالدب ناكل « ىرخأ "كيس 0

 اک ی رخ لص هذه ریغ لھ هريدقت « ”ّلْيَص ىرخأ ريغ لح » لوق ( ینملا ) “ملا ( بيرغلا )
 اه ترش رم كاج يذلا للف تناك و لو هذه ريغ ىرخأ ةبيصم ال ىنمي امن روك ذملا بارعإلا يف تفرع

 بك ا وكلاك هيف نئافسلا ترسل جيلا ىلإ كتزع تفرص ول لب الني يأ اهتخنأ رض نم ًاضيأ كتي
 4-0 0و ص 2

 نوكي نأ نكميو « طوبع وأ _عوجر ريغ نم ءانسو اًتوَلَعَو ةماقتسا » لضافلا خيشلا لاقو . ًاارشإ و ءايض
a ٠. 5 03 ٠ .٠. - Fh“م ۽  

 هب دارأ نوكي نأ نكمي و رهاظ ريغ جيلطاب دارملاو ٌمَلْيَص ىذه ريغ له يأ « يذه » في رحت ىرخأ هلوق

 جيلخ يمس كلذلف هنع هللا يضر رع هرفحب رمأ يذلا وهو رصم جيلخ وأ *”ةينيطنطسق تود ارحب

 يك ليلا لمعتست يأ دانزلا رجح يف تلا نمک اك كملح يف ناك مَا (ىنملا) « ه۹ »
 رجب ترتني نأ هل يغبني ال ك ملعب تقفي نأ دحأل ينبني ال هنأ لوقلا لصاحو . ةقثلاب هّذخأتو كّرمأ طبضت
 هنم رهظي حودملا ملح كلذكف ترحم ثان هنم جرخي حداق هحدقي اذإف قري ال هنأ هتم اًنظ دانزلا
 هءادعأ تلل مرح

 چاچ نادلبلا مجسم MW لپ حرصلا )١(



 ثوسقاو ةئثاثلا ةديصقلا 9؟2 +

 فلا >

 ليلا او جم : نم  ىَدلا برتقاو هللا ُرمأ ءاج دق )1١(

 نیا هلإلا رس ىلع تلم  هفزرطب رنيمألا دليلا ىلإ كرو )٩(

 نيقر وهو هيلا هاضقلا مهد امنإو نونظلا كمْجَر ام ردي ( ۳

 ٌنوفأم هلأ لاقلا نمو ق نم تقل ا وبر تب (<)

 نير لابجاك ”لِح نبأ لب يدق لصف نأ ریل يب )“0
 -_ ثا 00 عشك هح 0 ريق اس

(e)نوح منام 5 رجحو مرح هنودو يعول قطح معزا  

 نونا اهُدَح كفو تدر يتلاب ةفالملا ىلع هومئاّصان ()
 )2 چ

 نيِحَه ناّجحلا نم سيلو ِعَمَر رع نطبسلا يبأ نع امور (۷)
 ( = سی) غز (د) (قل) نم (ج) ( ساس حك) مآ (ب) (ىقل) دوعولازجنأ دق (ىفلا)

 م

 ۹ نوقالاو 290 مجترلاو  ملطلا (بيرقلا) هه وعو ٣و ٣و ا و ۰

 شي رقلا ميول يني ٌدارملاو حضاو ( ىنا ) "”نوجقاو -©*0/رُجيجلاو -©*”نيصترلاو

 « هموق نع لضاني وه » زاجلا نمو ماهسلا يْمَر يف ٌةاراّلا لصألا ف لاضبلا (بيرغلا) « » ٠١
 سو هيلع لا لص هلوسرلا حدي بلاط يبأ رمش هنمو

 ٩ لضاننو هنود نعاطُت الو دع یری هللا تیپ و عبد

 ىلع ً“يصولا متداج وقي « نونسلا اهّدَح » هلوقب مهّلاب اههبشو تدر يتلا جلا ياب دارلا ( ىنملا)

 هلوقب دارلا نوكي نأ نكميو ٌلوقصملا ٌدوحشلا اهنيس ُدَح كيف أو ةاوبقم ريغ تدر يتلا ةّبحلاب ةفالللا

 ي. نسحأ يه ياب مهداجو ةئسحلا ةظعولو ةكملاب كلب ر ليبس ىلإ خدأ » ىلاعت هلوق يف اک ة كىملا « يتلا »

CY Dألا يف ءاضملا ًاظيأ عملا يفوخ نم قرح شهد اعمر ل نم مَ (بيرغلا )  

 يف مَا يأرا يما لجترلا ىنتَكَك م ياو هيلعو هب و ملا عمزأ نم مسا وهو عام لاک يلع ملا
 اطير اه نيذللا نينسملا فا رع ةفالخلا متقرص ( ىنعلا ) ٩2 ںیجشاو “ناجاو س رومألا

 رومألا يف ْمددَقُم وهو هنع اهومتقرصو اهنم نيمورحم اونوكتف اهدّقتي نأ نم ا افوخ لسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 دج حرصلا (ه) چچ حرسلا (4) ل حرملا (e) تچ حلا () دك حرسلا ()
 ا )0٠١0( دج حرصلا () لاپ نآرفلا (۸) ناسا (7) لج حرعلا (5)
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 ةلظ رون 'لكو نأ ذولا (7ب)
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 2 ا مَ س
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 نوكسحي لبق نوكيس اهب اول
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 « ( قل ) نيريج هدج مداح ناک نم دول دوس مامی ىلا» تيلااده دس (ب) ( قل) ةنس ( بلا )

 عطا ساس ب) ردق (ه)  (م اس سپ س چک) ضرا (د)  (حم س سكر هلا (ج)

 4 ص . : 53 . 0 0 ٣
 يف هلوقك متم ادق اهومتفرص ىنعملا وأ نيطبسلا ىبأ نم الدب « عمز » هلوق نوكي ىنملا اذه ىلعو

 ةقياسلا ةديصقلا
 0 لل o 7 © ل او ۰ ef هم

 ٩ م رغ ةتلف موق لاق نإو مهني 2 ناك ارا نکو
 5 ع م0 : و 2

 للامت هلوق هنمو ليلا وهو © غير نع » نيتخسن يفو كلذ متلمف نإ ادبأ ًايرك ريصي آل ”مئللاو
 ٩ط امو رَصَبلا غاز ام »

 الع مهبل نم هدعب نم ىسوم موق دختاو » ىلاعت هلوق ىلإ يمت هيف (ىنملا) ۷ء وو »
 اخ هل ادسج

 نيمسإ ثلاثلا تيبلا يف نيف *رظظلا لمج . ٌخضاو « ىنملا) و Ve ووو و

 ينتملا لوق وح ءامسألا يم ام امعاطعأف
 “ود قوفلكف ترضح اذاف ًايلاخ ضمب قوف ةيربلا ضم

v۷ «كي نأ لبق هريدقت « نوكي لبق » هلوق ( بارعالا) « 
 : 00 نو

 چ حملا (ه) ۱-۸ يلا (4) چچچ نآرفلا (<) چ نآرلا (0) بيكم حرصلا 0.



VEYنوسملاو ةثلاثلأ ةديصقلا  

(VA)نسا عاش يف كرش رش ناك أ  

 ١ ”ميسلا يف يف ةودع كُطْغْشس ناک وا (۷۹)

 بڪ قارُف ايلا نکس ۾ (۸۰)

 امب اع انكَتش لق هللا )۸۷

 ةفيلخ ركشو موص نم ناضْرَق (80)

 ةعافش َلْضَف كنم َكَدابِع قررا (86)
 “فم كل هلأ ال اندح كل (8©)

 دق (86) “اق أ ام كف كيف لاق دق

(AOار أ ملي 1  

 ههاجم ی نم لضفأ تنألو (۸۷)

 (طاس ىل ) ملا ( فلا )

 ىرولا يف

 (ط) ءاوللب ( ب رز

 نيبج قورّشلا دنع اهل فك

 نيستتلا هيا نود لب

 نيسمأت اهفول َتنأو الإ

 نيم تنأو ٍيْدَه نم كيري
 نوقم اندنع اذهب اذه

 +: ووزولاو روثملا َكْرْذَق

e 7نيمضت ةديصق ” 

 ةنيمأو هدنع مح ”نومأم
 )ا

 نی مالسلاب ةلظملا تحت

 «دودع» هلوق (ىنمملا) اهمظعأ نم تاّيملا نم ةبرض ُنييئَتلاو ۹ دالا (بيرغلا) « ۷۹و ۷۸

 يأ ةغلا يف كهاش هل سيل نكلو رّرّشلاب لضافلا خيشلا هحرشو عضوملا اذهب يلي تعم يفي ال هنأل “لفن هيف

 هانعم رظفل ضب رحت « ةودع » هلوق نأ يدنعو . هتاَط يف ةيحلا لمحت مل سل ۱ا يف الماش تلطْخُس ُرَرَض ناكول

 هرب دف ر حبلا فص ىم ءودملا نوكي راثنيحو رحبلا ف يأ « “ملا يف » (طسقل) نيتخسن يفو هوحن وأ لماش

 ؤزمطلاب ”ةةئيكب يعف اهنيك لق 5 (ف) ٌءاشلاو ةقانلا تاكبو - 260 الا رغلا) «

 « 2 وا لع دق دما عمت لع نو ایف ديفا

 ناطاسلا دنع نالف َنْيَم نم نيكو 29 لاو س يملا (بيرغلا) ۸۳و۸۲ و۸ »

 ( ىنمملا ) « "نيك شرملا يذ دنع د زيزملا لي ناتا يفو ٍقلزنم اذ راصو عفتراو هدنع قع ةناكم (2)
 لقثي ام ليقو ملا نم_مّرَللا ىلإ َيِدْمَأ ام اضيأ يذلاو ةحلاّصلا لامعألا يأ ةنسملا ةريسلا يذلا دارأ
 ”ةيده ةدحاولا مرا ىلإ مثلا نم جلل

 44 نآرفلا (0) جج حرصلا (20) وك حرصلا (4) لج ةيابقإ (+) اك حرصلا (9) ا“ حلا (0)



 فدع نوسجلاو ةمبارلا ةديصنلا

 ( نوسخلاو ةمبارلا ةديصقلا )
 (افلاد

 يلع نب رفمج نب “ھارپا حد لاقو

 هنود ني هام شب لاقل  هنييج قوف ردو للم )١(
3 01 

 هييو هلامش غيط نسابلاو ىادتلاو اًميج ايندلاو نيدلاو (؟)
 ١ب

 هنوُيك فكحأ “براضم لَو  ةدئرف عاش بطتلا فراك (۴)

 هنوُكْسو دقارطا يف ”لملاو  هتاكرسح يف باالق نالڏَج ( 4)
 چ

 هِوقج نيب تولا كيري اَبَسَق ًادواَعُم هنم راڌَحو اضّرلا يداب ( 8 )
0 

 هيوم بير ناكل نونلا بر تاهو يعتني ول يتمم (0)
 مير

 هستي ف هسأي ةّدش ”لْطَتلاو ةدشو ةبوطخلا هب 0 ل )¥۷(

 ىف هتميتا ىذلا بيترتلاو خسنلا شمب ىف ةكورتم اهلم ريثكو ريثك فالتخا ةديصقلا هذه ىف تابألا بيترت فو ( فلآ )

 (اهريغ)رومألا ( قل ) ( د ) (1؟) ًايدامم (ج) (حم) ءاض ( ب ) |( قل ) ةخسا بهترت وه هده قخسل

CYPٌثاكو هنيبج قوف ردبلا ىرت كنأك قرشم ثم كحاض هجو لوقي ههجو ةقالط فَي ( ىنملا)  

 يرتحبلا لوق مما اذه ينو كاقل ىلإ هدوج رشي همالقتي يأ هتسفن ءاقلت نأ لبق كاب هدوُج ةشاشب

 ىرت وأ ليو ام نسحأ ٌرشبلاو هلون نرود رشبلا ٌئيضي قلط

 ° اتم هيف نيملا ذلت ىتح | هتيتوأ يذلا نقلا نكي ال

 لجرلا هيبشت يظن قبس دق ( ىنملا ) ڻالذّجاو  “"نويقلا (بيرغلا) «؛وسو عه
 “2 فيسلاب

 1 « رانح » و « راذح » يف ريمّضلا نم لالا ىلع ةبوصنم « دوم » هلوق ( بارعالا) « هد

 ”لتأتق « ًايداعُم » باوصلا نوكي نأ نكي( نمل ) هرم هنم راح مث راذحو » هلوقك رذحا ىنعم لف

ENDهل ضرع يأ هنرقل ىحتنا لاقي هدصق هاحتناو س ن رونلاو ن مدا بي 3 بر ( بيرغلا )  

«YDةاشأ نوک هنأ يف دبر نوكي ات بلا نال هنأ يف « هنبل يف » لرقب دير لمل ( نملا)  

 ةّدشو ةنودل هيف يذلا فيّسلاب ةّدشو نيل هيف يذلا حودمملا حبط بشي هسأب يف

 لپ حملا (1) ل حفلا .)٥( ج ملا (4) ج حرملا (©) چچ حرصلا (۲) جايه ىرتسلا )ا



 نوسخلاو ةموارلا ةديصفلا 17”

 هنو 0 موقلا بيبل ىغا دهابُم موري اهف ةبراتشو (۸)

 هنيقبڪ هُنَ ةهالا 8 سجاَح رسما بينلا هل وأدت (9)
 ت

 ے( فلا

 هنيسحت يف نرذز ىح نحلاب ةعاَرب َنْيَقَتْكأ ام لئامعلا واح )٠١(

 هنونكم ْنِم سيل َرُد نونكم ُهْرَدَق ديصقلا ىلإ برشا اذإف )۱١(
 و

 هسنيدخو هلخو حامسلا يخاب مْدوُقُو هنم قولت ةافغلا ع 05

 هنييج هوض بكرا ليل َراَنَأَو اهدممقل باكرا ىَدَه ده عيطتسي وا 66

 هوش اتق كرو تنَهاَو لأ هاَرلاو كب ىدشلا ع 5)
 دنيكسمت يفو هِدَدوُس ڙع يف فج كل ميلو ًادولخ مدل )۷

(a) 2») 

 هنيحل هليل بكاوحك َْنَح مرش 59 يداب ندم ال (99)
 2 ر 2 س
(Aةهنوزحو هلوهسو هدي نم هنود ةضيرألا ٌضرألاو كاع  

 دو جشل لوم كيلإ ي ص

 (ط س بز Î (بر ( ط7 هقالخأ تمتكأ ام مرک بدن (ىلاز

 (اهريغ ) فجوم كلاته يريرع نم 5 ( قل) (د) (طاس سادس ب س مك) راعأو ( ج)
 س : ىلأي 6 حلا سعي ىف تایآ ةثالث تيبلا اده دعب دجوتو ( ء)

 هتيع بيعأ ءالكتساو ودلا ىف هب ىث كيلا هلو هداتي
 هيطوو همن نم هتحرأف هتيندأ طزالا ىلدت تلک ول

 هنوزحو هترم نوم هتيرع ةليجس معيقبلاب كلم تنك وأ

e )(هريصتو هلإلا دياب ۾  

 يف ةعانّصلا وأ ملعلا فتو فيقثلاك نطنلا قذالا ُفقتلاو - ”سجاملا (بيرغلا) « ۹و۸ »
 مم ا 0 5 س 2
 فق نش مالغ وهو ةهذخا عرسأ يا ودم یوا

 -رلحاو یتمچ بلاو بييبحلاو لاو ل يلخلاو ندیعاونیدلناو بارشا (بی رغاا) اوو و۰۵
 ت ت رس 3 ٠ ت -

 نيلئاسلل هلذبي لب ًاتونكمردلا نم َنونكلا دمي ال حودمملا نأ ينمي هءاطع يأ لا هّرَد هلوق (ىنمملا) “باكر لاو

 ©2قولاو كلو بدن (بیرغلا) < ۲۳و ۲۲و ۲۱و ۲۰ و ۱۹و ۱۸و ۱۷و ۱و ۱و

 لج سا هذ ہہ سلا د چ س O ا نك حت 0
 44 حلا )ر ¥ حرسلا فلز



 بام نوسحلاو ةبارلا ةديصقلا

 هنيو برمي يف هردم هداج خت ثالث ما تلم (0)

 هتيمأ ناو كلما اذه نيمأو مهره ناو سانلا اذه 5 نهج (؟١)

 هِيوُصْوَم نمو يذام دورسم نف (ءِرَدُم مادْقإلاب هاقلت (؟0)

 هر رسا ةبابإ فيكو مهنع لوق فيك تكلا الز لات (۳)
 (فلا)

 هنئيفس يمي رحب يذا ماعز نأك بل هل يرن (؟8)
 4 واس

 ديوتنَم نم نتت ماج  تتقاہک هتطخ مه نأ 50)

 هيوم ثاللاك ارز هتل ذو ميكو مكلام ناو 90
 (ےکگ س ف س قل) مهحاورأ (ب) (ط س ساد بز هب (تلا)

 «نوجش وذ ثيدملا» هنمو ديش لكن مة بعشلاو كبتشملا فعلا نصفلا وهو ةك رح نش عمج نوجشلاو
 هوبأ هلمل رهاظ ريغ ةبابصلا يدابب ٌدارملاو حضاو ( ىنمملا ) 4 ييِذالاَو لاو رکو #

 كلظقعي يأ « ار » هلوق هيلع لدي اهكرفعج

 رحبلا جوم يذآلاو س « ةئام ءاهز دنع » لاقي راو راق مضلا اهلا ( بي رغلا) « <+ »

 رک هل يرسي يأ « بج هل يرسي » هلوق ( ىنمملا ) « اهجوم يِذاَوأمَِتْفَت » مالسلا هيلع يلع ةبطخ ينو
 . هنئافسب يتري جاوم رحب ومع يف هت اکبل وذ

 هوحت السلا لمج هنآك امر وأ هنمط وأ اهب هيرض حالسلاب و حالا هل حتا ( بيرغلا) « ۲۵ »
 يترب نا دشنأو

 “فرق ملا كانكو ةذوحشم | َةَنْعم ىنا يِحَدَو لع ىّنأ

 سالا تاهو راتلا ىلع شارفلا تفاهَتك سلا ىف هلاهتسا راك أو عباتتو طقاست ءيشلا ىلع تفاهتو
 نتساو -- رجشلا نم قرولاو ءامسلا نم جلّتلا طوقس وحن ةمطق ةعطق ءيشلا ٌطوقسوهو تذل نم ءالا ىلع
 اذا ( ىنمملا ) 22نونسملاو س اهنم ضف تءاج رقنمطلا حد نتساو هّبص اذا ( ن ) ءاملا نس نم بصنا الا
 ذّحشلا يح نم ًالئاس مدامو وأ مهسوفن تطقاست حرب مدصق

 2ر لاو س 20( 5 بع نم » لئلا ىفو بسلا وهو ثلا نم هبلتسا هاتي ( بيرغلا ) »۵

 ناشا () هپ علا (4) ا جرصلا (©) لج حرصلا (۷) چچ دئارفلا ()
 يي حرصلا (م) چپ دئارفلا (۷) چ حملا ()



 نوسشلاو ةبارلا ةديصفلا 765

 وبْرَح يلايل نم رکی بر ا 59
 همزسب لالا هس یت وق (58)

 دجام ةرُشب ينللا اأ اي (۲۹)
Li 
 و

 امركش وأ نم كدبع تنسوا )۳١(

 ولي ىدن كادت لدم مل نيح يف (۴۱)
 هقلمو هبوُكحَسو ولو نم (۳۳)
 يو هنم لولا دمج فش م(

 هلكيتم تس كيفف لاكلا تح (؟8)
 توح امو قيتعلا تيبلاب ُتَْسَمْفَأ ()
 انما كتو نأ الإ لاد ام مس)

 ( فر دسلا ردي ( فلا )
 ( ف س س س م ) كام لوقلا دهج

 ناو عج نما (بيرغلا) « ۷د 2

 (ط س ب) بیم ( ب )
 (طاس جمد بز لالا ( د )

 عمو

 هنو اهنوتم نالا بح . 2 4 ا ت
 2 عقلا

 ر ولسا 54
 موجد ع دمّسلا سل يرسل

¥ 

 هنيدو روكشلا اند نم ناظح
Cu} 

eم  

 هني ماج نزلا ٌرييَص نكل
 . س 1 00
 ةنوتقو هحولڌو هحوفسو

 ع

 ةنيهركسح هل يفكو هب نهر

 و

 هنو نم اهم

 هے 55 فل :ِ
 دنيا دنع لوقلا ناي ويني

 «ه)

 دنوُجَحو هرجح هرم ٌهاَحْطَي

 هتيوكت يف قلخلا اذهل بس

 (بر هناکرا ( ه)

 ةديدش اب رح بس هل ةفيفخ برح نم <( ىنعلا
 يدش كوالا نم هريغ لاتق ىلا ةبسنلاب فينا هلاتق نأ ىنعي

 (ےک س قل ) كنم لوقلا دمح ( ج )

 س ریصلاو - نوجڈلاو ل بشل (بيررغلا ) « سو ساو سدو ۹و ۲۸
 هربدقت « كدبع تعسوأ » هلوقو . ةديصقلا هذه دشنأ نيح ةرطام تناك ءاّسلا لمل ( ىلا ) لاو
 ريغب لمعلا ىّدعو لمفلان م رجلا فرح فذح هنأ الإ هانغ اذا نالف ىلع هللا عسوأ موق نم كدبع ىلع تعسوأ
 لرل حسوأو 8 يريرحلا لوق ”رخآلا هريظنو « هب ترآ ام لما يللا كترمأ » رعاشلا لوق يف اي ةطساولا

 « دمسلا ردي » (ف) ةخسن ٌبحاص هلمج كلذ لجألو ”رظن هيف « خلا يرست » لوقو . « َليارَألاَ
 ليذلا يف ىرتاك

 4ج حرصلا (ه) جج حرصلا (4) چ حرملا () وثب حرصلا (0) چ حرصلا )١(



 YEY نوسخلاو ةسماخلا ةديصقلا

 4 نوسخلاو ةسماخلا ةديصقلا )

 ةقرب لماع بشاتلا حلفأ حدي لاقو
 2ع م ر يک 0 595 ر ر ےس “ع

 ناسرفلا ىلك يق 0 عتق ينادع درم نرم ساف ىفك قلل

 يناش نم ىلا حلم الو يبّيِش نم هالجتلا ََرْدَبلا ُراَغَوا سنك (؟)
 ناوخإلا َةَدَوَم ءافطصا الإ ةَحوُدْنَم نم صيملا يف ىتقلل له (؟)

 نادا ةيافو داوملا رف هِتادام ىلع ىرَج داوا اذإو (5)
a u 5ه3 ر 5  

 يتابشألا نم ترجع ىلا نأ يقين دب َمادغإلا برأ ال(8)
 يع 2 ٤ {te .٠ م .٠ سر

 يناطشا یوق يفاملل ُتنْنَعَأَو اهءاذوا ىلإ يولد يدي تالم (5)

 (5) تلذي (ج) (دک س فز الو (ب) (ط س ساد ب) مج (فلاز

 ناتقزال ناوارفک ناتربتنم نات ناوبح لکن م نیکو ایل عج لكلا ( بيرغلا ) «6««وأهد»

 20 ماو 20 ٌءركيلاو  مدلا نم لوبلا زارفإ امهتدئاف محشلا نم رك "يف نر صاملا دنع بلا لغ

 مل اذإ « نانعلا لي وط » نالف لاقي برملا ءاسن ةدادك ل اومألا لذب ىلع هلم اهنأل هتيبل باطما 59

 ”ؤحودنمو حتت رمألا اذه نع كل ه لاقي حلاو سلا ةحودنملا (بیرتلا) < و

 ”عيسو يأ حدان راوو روانا داناو « © بذكلا نع ةحودنل ضي راعملا يف نإ و ضرألا نم حسا ام وهو

 رامتسا ( ىنعلا) باتل هب ب رنو هب قي لي وطلا ليلا ناو -“ماذرگلا ( بيرغلا) « + »
 يأ ةيفاملا ”ريثك ن الفو رويطلاو باودلا نم “ةتيفاع الل لع تراک لات هتدراو ءالا ةيفاع نأ ءاطسلل للا

 قفط ريغ نم ّدِخأو ةب راشلا نع لضف ام الا نم سلاو . انقل وثم وق وحن لاونلا يبلاطو فايضألا

 الاجس نومسسقي و هئاَوَفَع  اوبرشي تح ءالا نيالا
 سابع نب لضفلا لوق نم « خلا تألم » هلوقو قزر وأ لضف بلاط لكو فيصلا ٌدراولا يناملاو 3 8م ا .

 لطخألا (5) ساسألا (ه) ج حرصلا (ع) اج دئارفلا (<) متي حرصلا )چچ حفلا ١)



YEAنوسخلاو ةساقخلا ةديصقلا  

 هقلخ بدن هللا تممس دقلو (۷) ص

 ورنا اينالا ةنتف نم ج اذاو (۸)

 يتب هافولا ردَتلا يل تأ )٩(
 ىّرملا يب ليي نأ تأل ينإ 06١

 ( افلا

 اذإ يبزح ىَرَولا نم مامإلا برج (99)

 ةّيييش ةباَسِع ندي ال090

 قّتلاو ةيربلا جام اذإ موق 06
 اهدامنأ ىف دنملا فويس اوكرت )١8(

 نك مهل رودصب ىلا اوُدَقَع (15)
 س هي س سبا - دك ) خسن يف مضوملا اده يف ةفوذح ايب نيتس وحن ( فلآ )

 انجام لاس يلجاش نم

 فورملا نم هيلع ردقأ ام ةياغ يامل لذبأ ين ىنملا رب رحتو رمألا نم ىب ايف غلاب نمل برضُي ثم وهو

 وك يناملل ُتلَذَبَو » لاق ولو ةي راعلا نم « ٌتنرَعَأ » هلوقو ناسحالاو

 هنع هزغتو هڪ رگ اننا ( س ) ءيشلا نمو ءيشلا قن ( بيرغلا ) 1١4؟ولاوا١٠وذوموال»

 تيبلا ( ىلا ) « يناصْلُخ مو ينام وه » لاقي نادخألا نم ُصلاخعا مضلاب ُناصلطاو تلا سلاو
 "e حرش قبس دقو اعد هيف رخألا ر ۰ <5

 لاقي ضعب يف مهضمب لدو تب رطضاو مرومأ تفلتخا سانلا جام (بيرغلا) «٥و ٤و ۳۵

 اومجر يأ « اودّقت » هلوق ( ىنمملا ) 0ةَوبَحْلا َدَفَعَو  رحبلا جوت نم هلصأو « رةنتفلا يف ُسانلا جام ف
 قلاب محي يذلا نآرقلا ملح ىلا

 جک حرصلا () چچچ لارا )١(

 ناسحإلاو لاضفإلا ىلإ اج
 ناقوُطلا نم وبي امتاكف
 يابا اک هانآ ماو
 ينام يح هللا يارب نأ وا

 ينام ىدحلا نالو اودع

 نعّرلا نم ميني اورفظ

 رنامصخم دوبلا يف ناصح
 نآرقلا نم ايس اولو

8 
 5 ا

 رنافريلا ةقيقح زملا فرع

 2 ١ دقع ىلا لدل الب هلع هس

FFهك حرم حرصلاب (؟) )0  

 ( قل ) ةصلاخ ( ب )

 درت ةيراعلا نأل نسل « يناطشا ىر



 توسحلاو ةسماخلا ةديصقلا

aD 

 هنامزب یرولا لا فرش دق (05)

FF 09نمو ايلا هثاريم نع  

 ةميش ةيّيكرلا هتعيشب قكو (۱۸)
 اک ىَوّدَملا نم مهراوَج تمصغ (۱۹)

 مما الإ سذشلاب اودا دق )١(

 ملل تيم مر ل 0١
 امتاكف جتفأ يوت نوم 0
 امنأكف هردق ةلالج اوّيح 80

 هلاوتو هيلع جا نودي (5)

 اوُرَطْسَتْساَو مواَسُش هب تتح (۲۵)

 مزاصبأ تقلا تح نم ءور (55)
 رك اردا نع قلطا لوقع ونت (۲۷)

 ( فلا )»

 نالقلا هدلنيعو هل تقلخ
 ب

 ناونص ْنِم بلا ف مهب کو

 ناتسالا نم مهاوج تليق
~e e”. ٠. 5 

 ناحترلاو حْوّرلاب اوسلوا دق
nı ®يتتاطوألا ةيرك ماركلا نإ  

 ناندع نم جالا بر َنْوَشْنَي

 يتراوبإلا يف رشا نيمأ اوّيح

 نارحتبلا قتلا ثيح مهل اكف
 مي اس هم س

 نارفنلا بِئاحس هاج نم

 ناهزثلا ةرولطش يف اروّصتُم

 ناهذألا جات هع لكَ

YE 

 رناّیس ىرّولاو بک آوکلا ىتح

 ( قل ) ناميالاو لا يف ( ب )  (ف) هلایعو ( اهريغ ) هداعو ( قل ) (فلا)

 يك عرفت یلامت لوق هنمو ناو سلا نالقتلاو يلا (بيرغلا) « ۸و ۷١و » ٠۹

 ةدحاو لكو ربحاو لصأ نم 'رثكأ وأ ناتلخت ناوئصلاو س « 0 نبذ كت اكب رءالا يأبف نالقّتلا اهمأ
 زي رملا لي زنتلا ينوكملاو نإلاو قيقشلا خألا اضيأ رنَصلاو ددانضأو ناونص عجللاو نا ونص نآئشإلاو ونص نهنم

 م97” ناونِص ”ريغو ناونِص 0

 جرو مکی اهوكلتسي نإ » زيزملا ليزاتلا يفو تملا نعضلا (بيرغلا) « ٠٠و۹۹ »
 ىلاعت هلوق نم ناحيترلاو حوترلا -- هريغو برج نم ضارعألا نم يدعي ام ىودملاو ¢ تاغا

 م) کس ور ف رک 27
 « ىف ةنجو نارو ٌحوَرَف »

 هاري نتف نك . 8
«۱Dةميظملا ةفصلا ناوبإلا (بيرغلا) « سءو ؟ة و و ؟هو؟ةو  

 و كآرملا () , جب نآرفلا (م) ا نآرفلا () چ نارلا (؟) دج حرصلا 0



 نوسخلاو ةسماخلا ةديسفلا بوم

 E - لاد شا م يع » هم

 ناقذألل ارت نيح ختو هللاقل لبق كالمألا بكت (؟0)
 . 7 3 - 1_2 ت 35 7 0 ل 1

 يناكمو يتحيصل هيرب الوق - ىّوْنلا ىلع تنينمؤملا ريما غلبا (؟9)
 2050 3 2 5 ےس . 3

 نان حلفا لفم فيس لَو تقر راققلا يذب فويسلا نإ (؟0)
 2 a e2 20 5 م۶

 نامز لك لهأ ةميش تولبَو ىرَولا تيتمقت ييسخا تنك دق (؟0١)
efaنالغإلاو ّرَيلا يف هل تسمم هلك ةيربلا ةالاوُم اذاف (۳۳) .٠ « 97 “2 ت  

 ٤ 1 2 ت
 ناثؤألا دينك هيلا اوسيق اإ ايش مذ لا اذاو (؟0)

 ٠ 7 0 هل
 ناعإلا َقِدَرُش هيلع تير قومي هبلق ةرارح تّحفن (؟8)

 .٠ . .٠ ور 2 8

 ناثدللا نم يتأب ا الع ةءولمت هردص اوج اخو (؟9)
 ت مع اخ ع ےس

 ناميملا ةي يوڙيو كلن هب يکزا ځورا كبت ()
 2 ت 3 5 0

 ناوه راد باللا لزتلاو ىَرَولا نم ّرملا راصنا ريما (۴۷)

 نامللكاو تكتلا دسب ةبآنأو هلحأو نيقرعملا تلم ناد كب (؟0)
 1 ليي م سس e سو 5

 45: a ورع 00 م نا 235

 ناعذإلا ىلإ تدتما كبرقبو اهناكرأ ىّوق تدبلا كمزعبف (0)

 ( اهريغ ) كاتأو ( ىف س جكس قل) (ب) (ط س ب) تود ( فلا )

 ( اهريغ ) الوأ كل (یل) ( ه) (  ساس باس فاس چک) تفل ( ج )

 لصألا يف ءيشلا ناكمو ةلزنملا ”ةناككاو ناكلاو ~~ ,a يسرق یرسک ناؤبإ هنمو جزالاک

 جوب ال » انعم « حلا لقلو » هلوق ( ىنمملا ) « ""مہتتاکم ىلع مماَنْخَسَسَل هاش ولو » نمو هنوك مضوم
 ىلإ معيملت نيرشملاو عبارلا تيبلا يفو هل ةورم ال يأ ةورملا يلق نالف ملوق نم اذهو حلفأ لثم ناث فيس
 « "””نايغبي ال خرب امهنيي نايقتلي نيرحبلا جرم » ىلاعت هلوق

Po FTAامهنطع دوُعلاو رهظلا اح (بيرغلا) « 20 وتاو "غو اب و منو هو “2 و  

 لاقي فقملاو فقلاكو للا مفدك ن دبلا نم جاجوعا هيف ام لک اضيأ وهو باجل ا تملا ( ياي و يواو )

 كج نآربلا (+) چ نآرفلا (0) كج حرسلا (1)



 Yo1 نوسخلاو ةسماخلا ةديصقلا

 ناَبكأرلل لد ىتح شيجلاو اهر بكرم تاراغلاب تاو )4١(
 ناَريتلا حداقل يسرا امنإو تنك ثيح بسن كيلإف (9
 رناّرفألاب نارفألا مد تَكحَتَس زامز كنم بارغألا ىلع تقمع (4*)
 ينآلا ميلا نم هوس ام كب اوفس ذم ءو لآ نيْحَأ رق ام (48)

 (ط س سا س ب ) لصق ( فلا )

 ناشطملا ُناْيَللاو لَو هللادجو رمألا ناثدحو هيئاون هناثدحو رهتلا ناثدحو  هردص ءانْحأ هيلع ىو

 ىعارت ال ضرألا يف مهت ًانشنتسُم هبرشت هام نم لبالا بيصي اد كلذ ٌلصأو شما ٌدشأ وهو مالا نم
 لجرلا نعذأو 27 دهناو -“باصتلاو دْجَولا ٌديدش بحس ناي لجرو شطعلا ةّدش نم ءاد ليقو

 نك ملعإ ( ىنعملا ) « ينعدم هيلإ اونأي لا مهل نكي نإ » هنمو داقناو عضخ هل نعذأو ةعاطلا عرسأ

 هنأل كلذ ىلع هناعأ بشانلا حلفأ وكي نأ نكيي و “2 ةمدقملا يف انركذ اك ”رهوج وه ةقيقحلا يف رم حاف
 نكلو اَذَه اننامز يف رصم تحف دق لوقي . هيلإ ًاهحتف ”رعاشلا بسنف رسم نم ابي رق يهو ةقرب لماع ناك

 اأو ( قل ) ةخسن يف ءاج ام ىلع ىنمملا اذه . ةيضاملا ةنمزألا يف ةّدراولا تاراشبلا يف حتفلا اذه رك انْدَجَو

 لوق ىلإ كللذب راشأ 'رعاشلا نوكي نأ نكميف ليذلا نم رهظي اك « ًالوأ كل » يعف خسنلا رئاس يف ةياورا
 يضاملا نامّزلا يف رصم حاف نراك حلفأ نأ ىنمي « ديدج "يشب ءايسلا تحن امو نوكيس ناك ام » ءاکحلا

 رصعلا اذه يف رصم حاف نوكي نأ ورغ الف ًاضيأ
 هلمج شارقلا او ( بيرغلا ١) « َتأَطو » هلوقل ناث ةلوعفم « شياو » هلوق ( بارعالا ) « غ١ »

 هسادو اهب هالع هأطي ( س) هلجرب هّطوو هدهم ملا أطوو هلهتسو هتد يأ ًائيطو
 > غ زاتلار  ”ةفصاع يحف تّدتشا (ض) ميرا تسمع ( ؛بيرغلا) « 4« »

 واقيإ لصف نأ اک هيف ًامدقتم تنك ك نأل تنك ثيح رصم حف سب كيلاف ( ىنسملا ) « + »

 دنزلاب مدعي نمل الإ نوكي ال راتلا

 نوفوطي» هتمو ةرارحلا يف غلب و نحس هامل نأ نم ينآلاو  ٌراخلا هامل يملا (بيرغلا) « غ4 »

 ىلعو نحس نزا عمدو ڈرا حرلا عمد نال رورسلا نع ”ةيانك نيملا ةر ( یملا) نا يح نيب و اهني

 دق رك لاو هايإ هنازحا نع بانك همد نخسأ يأ « يع هللا نخسأ » لجرلا ىلع ءاعدلا يف موق كلذ

 ©””ةمدقملا يف مك ذ قبس
 ( + ةر س كلثلا لسفلا )ةمدقلا (4) لج نآرفلا (+) لج حرصلا )١( جج حرشلا (0)
 609١84 هر س تكلاثلأ لمفلا ) ةمدقملا (9) چچ نآرقثا (1) جج حرشلا (*)



Vorنوسخلاو ةساخلا ةديصقللا  

 ناطعألا يف كبلاب اهتطتمأ . يقو اتل ةليبقو (٤ه)

 نافل ةدعب ديلا فتحا ام ةيبلاو مهنم ةا لأ (0

 نافطلا عما ارق متا ابيت نع ما لعأ تكتف ۷
 ناوم ىلإ اتد بتا ىتح ارس يع تاماولا ىلإ تقسو (۸)
 ناّسرللا نم چا اواو مع عورذلا دبا اورا دق (ع9)

 ناج نع الو يلا نم نع ةا يت ال فرم 'يلاوَح اوَدَعَو (ه0)
2 

 TTR (ج) (ط س سا1 ) اپیاتطا (ب) (قل) ام دشلو مہیق ( فلا )
 (طس ف )نال ( د )

 نيف یال م ر ةت ىوأامو حاره رخآ ناكم يف ااف دولا لوح أنَا ْنَطَملا ( بيرغلا) « » ٤٠
 دش اهنم ریٹک لتق ىأ اهتَّشق ( ىنمما ) ٹکر من تود نيالا نطعو « ایناطْوا ىلا لاج راو اہناتعضا ىلا
 انو ایس ينك تف ےب برا تدم يتلا ةليبقلا امأ لوقي 2 ب ةريتك امتع همطق يأ لبحلا حق لاقي اک ةرثكلل
 اهتوبب يف تدم ولو اه ةلك اث اهتامخ اه راقأو اهدار تعمق اَمْدَجْشَت مل يتلا

Ce»تلزاز ال لوقي رصم ديمص ديمّصلاب دارملا ( ىنمما ) “ناف لاو فخ (بيرغلا )  

 مهتم تاواقلاو ةريحتلا تلف اوکله وأ وأ مهمیج - اوف اديدش الارلالز ديمّسعلا

Agةقانلا تماس لاقي لا ةعرس ”ماوّسلاو "ودمي هتلعج يأ سرفلا تما ( بيرغلا) «  

 ©”رصم یب رغ يف روك الٹ ىهو ةبطبن سايق رغ ىلع حلو عمج تاحاولا ( ینملا) ملقلاو - ام وس ()
 ©*0يناثلا يلقألا يف يهو هيقرش يف لینا لع ةياوثلا دالي لوأو رصم ديمص رخآ فة ةريبكةنيدم ةزمطا ضب ناوسأو

 يف َنونلا فخ ( ىنملا) "ف رتل 29 ٌناصاريطاو رهاظ (بيرغلا) «۰۰و 4 »

 « ناج الو مهليق سنإ نهثمطي مل » هنمو نجلل عج مسا ڻاجلاو . رعشلا ةرورضلا « ناج »

 يناغلا هِرْعُك رع توملا كاذب ترهق هل توم ُهَرْفُك لطبأ موي كنيد نأكف ( ىنملا) « هذ »
 « ناٿ » نيتخسن د قو

 چچچ نادللا مجمس (0) هج نادللا مجسم (4) "ماسه (م) چچ حرصلا (؟) چچ حرسلا (0)
 ج حملا 6) ج حملا (۷) اچ حرعلا (5)



 بارسا ناو (ه0)
(o)اغار ارو ودص هيلع تقمع  

 کو (0)
(eo)هحور دخت يهو اویس ْتلَظ  

 ةعاس كل يرتشملا دّمَسب تَمكَح (ه)

 هاڪ هنا ذإ كّمويج یتاک (00

 دقو ىَّحُم دايجلا

 يف ناَرَدَتلا فلاح فيك تبجمف (68)

 َءَأْجَه دفادقلا يف دباوألا تعز (هد)

 هديڪو كنم ناطيشلا دوستو (10)
 اطّقنا َرْيَس الفلا يف كدايج تراس (۷)

 هلم فرط لك وص تنص 00

 ذم نابڪلا هباج ام مپ يف ©

 ا ) ناد وتب ( فلا )

 7بارشألا ( بيرغلا) « ه۲ »

 رئابقيلا ياو هيإ تمَح
 رناورشوُ بأ ىرشك ىلع تف

 راستلا ناجح “رھن اکو

 رنااخُد ريفب هحفلتا راثلك

 ناويكح نم سحّتلاب هل تّمكَح

 نامر ةبلاط الا اكر
 نالقألا ةبامتو اهابتغ

 ناد خولو نايدّرلا فراج

 .بتراطيقلا ةريزج َتْرَعْذ امل

 اف لع 6ا نلمح

 هرس ىلع اناس تلو
 ر

 ا ىنب أايندلا نم تورط

 س مهلإ عرسأ ( ض )ّودملا ىلإ الف ةفخو س
 ©9باقملاب سرلا هيبشت يف سيقلا ئرما لوق حجار ( ىنملا )

 اجها ( بيرغلا ) « همكو مالو ه5وههوهغوم# >

 ©9 نك رلاو - ةّيسرافلاب
 “"دياوألا (بيرغلا) © واو

 ف5 ناماظقلاو س CDA نادر لاو

 £ بؤ ىلع ًانؤ تلح كنك لم اسراف اوج سرف لكرهظ ىلع تلح ( ىنملا) « ٣٦و ۲ د
 بييطلا ني دبع لاق ءرذ ةدشو هرودض يف ناحرس لك رفلا لمج ناورم ين لاوذ نمد اع ني ملال

2 

 لج حرصلا () لإ حرملا (4) 4 حرملا +ر چ عرصلا (0) ملي حملا 202

 چ حرملا (۰) ب سلا فلز ج ملا (م> خ4 حرملا (۷) رصلا (5)
 +4 ہلا. 047 ل حملا (08) ¥3 حرصلا (١؟) ب ا فلن

Yor 

 لحز مسا ناویکو -_

 ھ ورتا یس وکو قيس دق ( تملا ) *كاعتلاو -
 239 اید راو # 2077”فراجملاو ©7”دفادنلاو

tor) 



 نولو ةساخلا ةديصنلا 3

 رنامتق هئاضو يف هنت ات اف یرقنتلا هيف راس ول ۵
 نادم هيف سير عتاب نجلل ام آلا يندم 3و ع )16(

 نابسكلاك هيفجس لكم نفرو  هتبتجا م هيلا مالّظلا ضخ )۷

 تاتا هرهد نم هيرمال نم ةف اب م ثيح نم هيَ خوف

 ناطلسلاو رسا عّيمتم هموق يف ربكتسم نم نلف 5 (38)
 ناول نم ندا باين يف وأ متقن نم سأبلا عود يف أ )

 ناس اقش هيي تدقق ةَمادث اقش هييم تاب )۷١(

 (قل) ناثتملاع ( فلا)

 60 ةلوطلاو سلا هيف ماك فرط ٠ تلّسْنم ناحرسلاک هجولا ماسي

 نادح ونب خسنلا ضعب يفو حلا نب , ناورع لسن نم نوب ومألا ءانلخعا هب دارا ٌناورم ونب هلوقو

 -ةيشملا هيف بمي للا لما وهو سولا نم ءاسعولاو -"رةفلا ( بيرغلا) « ٠ه و 4 د

 ۾ 2 واولاب رخصلا اوباج نيذلا دومثو » زيزعلا ليزنتلا يفو همطق وهو بوثلا بوج نم ابعطق دالبلا باتجاو

 نم هنوکم م ىَرْفَتَسلا ( ینملا) سی رمتلاو - ©”لآلاو - 91 عدللاو  لزانم هوذختاو هوعطق يأ
 نالفب يلام لاقي هيف لوزتلا نع “جاع لا لب ريثلاكةليلق ةفاسم ينا لمر يف يي نأ دقي ال َنيئادملا

 ارش باتو رباج نب ديسأو قارب نب ورمعو ةككسلا نبا كيلسو ىرفنشلا مو ”ةسخ َنوؤادملاو ”ةقاط يأ نادي

 مهقحلت ال نيذلا نيئاّدملا يف دودعم نيلا لهأ نم يلهاج رعاش دزألا نم رجحلا نب سوألا نم وف ىرفنشلا امأ
 ايعلطمو برعلا ةيمالب ةفورعما هتيمال اهرهشأ ةسام لاو رخفلا يف رامشأ هلو ليلا

 < يأ حارس موق ىلا ينا ميم ٌرودص يأ ينب اوميقأ

 يف ٌلوخدلا ضاوقعا لصأو لاوهألاب ثرتكم ريغ اهيف طبتخا ليلا ضاخ (بيرغلا) « ۷و »
 ې ءايسلا نم الخ اهيلع لسا و ۵ ىلامت هلوق رف هب و ةنابسح ةدحاولا راغصلا ماهسلا نابسُخاو  ءاملا

 للا ماعا » ىلامت هلوقك كاللا نع ناينإلاب ري ( ىلا ) ةقعاصلا ًاضيأ ةنابلسُاو باذملا نم يار يأ
 « هنمأم نم الف يتأ » لاقيو ٠ « اویس مل ثيح نم

 نم طقس اًيِوُه (ض) هيثلا ىَوُهو س لاغ ( بيرغلا) ۷و ۷و ۷ و ۷۰ و و

 جال حرصلا () ا۷ حملا (4)  ةيك نآرفلا (۴) چچ حملا (۲) ۲۸۸ تایضقلا )١0(
 چ ےہملا ٠ر اپت نآرفلا () لج نآرفا (ه) چ ةييرملا ةنللا بادآ جرات (۷) “ا حرصلا (0)



 Yeo نوشاو ةسسالا ةديصقلا

 هتظي وهو هيلإ نانسلا يوي )۷١(
 هات ازم اهب بلس کلو (/0)
 ىلا قوف الجو (۷۴)

 ی نم كنت مو نبت كو (0/8)
 بئاصتب ةقوفع ماركو )¥(

 اهنأك ٍدورُبلا يف بنک كسملاو (/5)

 قرت سلا الإ ق مل 0/7

 ىذلا مزملاب ضرألا رم تغلبو (/8)

 ىدهلا ىلع نيقتملا لمت تنجو (۷۹)

 اهتاكز َقَح لامعألا كب تك )۸-۰(

 اهلي البلا هللا نر ول )4١(
 ىَدَم ىلإ فولألا رفال 3 يدنُث (40)

 ااو مئاه تع فيس اي (80
 اُم كل ىَرَأ لع طا تسول (۸9

 يف رطنلاك ىذا ىلإ داملا لک (۸)
. 

 ةقيقحم تدي ةقيقملا نأ (4)

 هغی و

 هّمدَر ف

 ( اهريغ ) ريبملا ( جك ) ريبضلا ( ب ) (ط) نم ( فلا )

 نامذتلا دي ىلع ميوبّصلا ساک

 ناق طيبع نم اهيف کرو

 ناطلتخم هجو نم حورو
7 

 تاب فاس يف لر فوتو
 نابرلاو َرّدلاب تلڪ دق

 ناولألا ُفَوَقُم عدا هَر

 نارثمتلا ىرولا يف َكلَعاَطَأ دقلف

 رئاروتلا يف كلالفألا ةت مل

 ناوّيحلا فأ كب 'تقلأتو

 نادبألا يف ٌحاورألا كب تَن

 ينادلا ريب صلاو مرم تقام

 نابْسُحلاو باّسُحلا ىلع ىع
 نرابذألا كلا يف ااو

 ناكحمإلا يف سيل ايش ”تبلطا
te 

 ناوئملاك تنأو باتكلا ,:رطت

 ناتهبلاو كفإلا نع كاَوِسو

 (اهريغ) جره (قل) ( جز

 اي همم قبي الف عانا همطقي يذلا عتْشألا ت ى رع ةكةرحج جدولا لذسأ ىلا ولع

aVMgVegvEnحيبتسن » لاصيتسالا اي ةحابتسالاو رلحاو يتمم حابتساو بأ ( بیر )  
W2; وق 1 ۾ 22مكيترارَو 

 ب حربفلا (؟) لہ ةياهثلا )ا

  ؟0خئاصمعلاو ل

Eو ق ومو مك و و ۰  Aدرا ( بيرلا )ل  

 چپ سا (ه) مچ حرملا (؛4) ب حرملا (٭)

 ©6227 ةوفملاو

 نارطتملاو - ني



Yeنوسخلاو'ةساخلا ةديصقلا  

 نايب يوا ام تبق اإ ايها نم ينتنال ينإ 0
 ناول ةتج يف يتاكف راغ يف يتاجر يوي يف تلا (۸۸)

 يتاسل لوطب ال كتر اهبف ةن نم يتلا ام تنسو (89)
 قاي ُعْرَذ قاض ام اذا ىس  اّسلغ كتم ذا كّتحدم ينإ (60)

 نرالا سلا اانا الق يج عادلا عم ليست تدلك ۷
 كلذو اًيخس ناك اذإ كلا يدن نالفو هناوخا ىلع هواطع يأ هادن رثك لجرلا ىدنأو -- ٌراهنلاو يللا
 طق ي يذلا اّمأو ليالا رخآ طقس ام ًاضيأ ىدّتلاو لعبا اذا هيشلا يت لاقي ليلا لصألا يف ىَدّتلاو راجح

 ٠ ىرتحبلا لوق نم نوناثلاو عيارلا تيبلا ( ىنممل ) "”ناجْدألاو - ىلا وهف هلو
 باكر لالا بلط ةفلكُشل اذا يلا هبيش تبلط نالو

 ٌلأتف مهرومأ يف موقلا ٌمّدقمو ضيبألا باحتسلا ةفألا يف وهو ىنعملا رهاظ ريغ « ينادلا ريبصلا  هلوقو

 كلذكو صخشلاو مسجلا ناجل غرد قاض ( بيرغلا) ۱ و۹۰ و و محو مي 2
 رعاشلا لاق نايل

 “تنا رطل كدنع يِداوُق ناف مكاوس ضرأب ينيج كي نل 0
 هللا اهقذاأف » ىلامت لوق هنمو هسبال ىلع سابل لمتشي اك هيلع ةلمتشم اهنوكك ًاسابل ةممتلا راعتسا ( ىنملا )

 ايحلا ىوقتلا سايل لاقي و « “ابل "ليلا كل لمج يذلا » ىلاعت هلوقو « ؟*”يفوهناو عروج ا ساب

 )١( ىرتسإلا (؟) دج حرسلا 4١+ )+( ہل نآرفلا (0) ناسقا (4) ج حرصلا )١( نآرتلا ++



 نوسخلاو ةسداسلا ةديصقلا

 4 نوسخلاو ةسداسلا ةديصقلا ل

 لوك أ لجو يف لاقو

 ةنيكست كيرحتلا يفو هيلا اظْنُأ )١(
 ِهفا ىلا ىتوأ اذا يرش تيل اي (؟)

 ارش داوا ةثيبغو اهنأك (؟)
 هتتسا ىفْأ ام هللا َكَراِبَت ()

 نزع هيف ميالس تسي ناک (0)

 مأ ٌمراوّصلا نأ مآ ةكسألا تأ(5)

 هدي يف يوا لمعلا انأاڪ (۷)

 اجزاو اييديأب ءادجلا فل (۸)

 قدحاوو ىتنم نم بلا رداع (۹ )
 (دك ) ارضي دارلاو ايتدمم ناک ( بلا )

08 C02 OD = . 
 يللا كقلاو - تاوهللاو - نيتتلا ( بيرغلا ) 6ةومهوالوءدوهوةوو؟وذك »

 مر س me ۾ e ر کپ 55
 مالك يكف نيب نم جرح هنأ يأ نيبناجلا نم نيک دشلا تلم اهو « رک نيب لجتلا ُلَتَعَم » لاقي
 عم ءد
  هلود اف نالا دآلأ نم ْعْذَجْلا وه ليقو فورا ْلَمَخلاو - ىتكرا نوحاطااو هيلع ءالبلا بْنَ

 ةنسلا يف رگ لا وهو « يج » عج دادجلاو - لك ألل حلصو جِضَنف راتلا ةرارخ هّضرع يللا ىوَشو
 طب ةدحاولا ٌروإلا ءاملا ربط نم لعَبلاو ”“  خيحارّسلاو - قانَع شئألاو ملا دالوأ نم ىلوألا
 هنأل هتانسأ كسرح اذا الإ ةبلق نكي ال يأ « ٌنيكست كيرحتلا ينو » هلوق ( ىلا ) ° ٌثييهاوشلاو

 هيلع ضعو هب ضعو هضع لاقي « تولا همقتلاف » ىلاعت هلوقك همقتلا هب دالا « هع » لوقو لوک أ
 هنانسأي هكسمأ اذإ

 ”نيِعارقلا لتسرال هلع اني
 نيكاكتلا نبأ مأ رجانحلا نبأ

 نوُنلا هّضَع امل ءاملا يف نوّتلا وذ

 *_:ريحارسلا نيبتسَرَتْفا امنأك

 ( سادس رك ل بز يلوحلا ( بز

 پاپ نآرفلا (ه) چ حرملا (4) چچ حرملا () الا حرصلا (0) کچ حرسلا )١(



VeAنوساو ةسداسلا ةديسيلا  

 < يحلو بيرطت رمعالبجلاو دق ىلإ نارق نم رولا ضقت قلقا

 نيالا هلع تايكحاب وأ لَمْ مقل هكحف يف نأك )١(

 نوُواَهو “بغ ىَحَر لکو تحت نم هل ”بيملا -لفتلا قي اک (0)
 *توناك هنم وضع لكي فو زان  هعئابط نم 7 "لک اًنأك ۳

 نومكصو شيراوجو لقترق هتد ل ني اشَحلا يف امنأك (۱)
 (ط) زرلا ( لا )

 يف مامأعلا یرج وهو وخل عج ميالبلاو 3 َنوُرَوِ مجاو ر رولا يف ةا رولا , ( بيرلا ) 1٠١«
 هميعالب و هلجرو هسأرعم آلا مسي (ملل) » الا احس س و معاطللا 35 نم هللاب د دو لاقي + یب رلا وهو قحا

 نم » هلوقل زولا باوصلاو ٌرُوَألا يف ةغل وهو « ا » ةعوبطملا خسنلا يقو 2 و با اهنأك توصت ر

 « مدق ىلإ نق

 اهجوز تام يتلا ءاسنلا نم ةلمرألاو هتجوز تنام يذلا لاجرلا نم ٌلمرألا (بيرغلا) « ١

 ملص هللا لوسر ان ديس حدي بلاطوبأ لاق مرا لجر نولوقي اوناك نإ و هاسنلا نا لمارألا ىلع بلاغلاو

 © مارال ةةمصع ىتاتيلا لاف ههجوب الا تنسي ضيبأو
 ءامقدلاو بارتلا نم داو ب برغل ريقتلل ليق 15 لمترلاب هقوصلل كاذب يي هاذ يف يذلا ليلا لبقو

 نوكي ةيسرافلاب نابت برعم يسراف ةروعلا رقسي ريش رادقم ريغص لي وارّس وهو نابت عمج نییابتلاو هل
 نني نيح تايكأبلا وأ نوكبي نيح .ماقيألا توصب وكف توص ةبش ( ىنملل ) نيعراصُللو نيحّدلتلل

 ياللا ىلع ةّيوذألا هب قس كلا الج وأ رولا هب قدي ام ردق ”رجحلا ريتا ( بيرغلا) « » ٠۲

 خلا وهو قتلا جارخإ هاقتنالاو -- برعم يسراف هاوّدلا هيف قدي ينلاواولا حتفب نواطاو نوُواهلاو

 ابنطاب يف ةشيركّش ةدمملا لخو  َقَلمْمْلاو قوما ةنوناكلاو نوناكلا ( بيرغلا) « 14 و ٠م »

 دعي ةدملا تيقسو ةدعملا قلزب ةماعلا دنع فرب ام تثروأ تسل اذاف مضهني نأ ىلإ اهتتوشخم حاعطلا كسك
 هاا اهضد وأ َماعطلا امن وأ اهتّدشل

 تاقا ع(5)



 Ve نوسخلاو ةسداسلا ةديسنلا

 (فلا)

 نذابلا تا علا اتتذاعو طارح تسير دقلف ات اوُموُق )١8(
Uu ٠. 00 .نوحطم هيف قوس متأف اَلْوَأ ارزو هقدِش نم اودُعَف مكتحسن (5) 01  

 ت ٤ 2 ت ر هر 2

 نوحشم وهو ج كلف هلوش الو تارفلا ءاومأ يور سيل (۱۷)

 نومرو هيف ةثودتَم نحنو سَو هنكح يف ةدقر لق (00)

 ي (اّسيأ لاقو )

 ناين وللا اهيف ءاَمْذَأ قاس وأ ديس يذ سأر الإ ضيبلا بطي ال )١(
 ا س

 ناجي عؤرلا َةاَدَغ سوؤّرللو لمم ىرقلا سأر يف موكل بف (؟)
 ( اهريغ ) نبذ

 ليكنا نود باودلا نم ةيبرض وهو نود مج نيذاربلا (بيرغلا) «اهو۷١و ٣١و٠٠ »

 ةداقر (ىنمما) نوحشملاو - ريمشلاو ةطنحلا قيقد نم هعاَتلا قيوشلاو “رزرو رجلا نم ردقأو
 ةفورعم ريغ ءامسأ نوخرطو سنودقمو طسوو ةّيقي رفاب ةدلب

 35 هم ملغملا نم قتلو - “رام دگلاو  ؟2ةكيعلا ( بيرغلا) « ؟ وحد
 “تار لجرلا هب شي لب شمل لاقعلا هتمو هعارذ طسو يف يملا هب لب بح وهو لاق مج عملا

 رحشتل قمت اهمأل ةفايصلا نيح يف لبالل لابح فويسلا يأ قُم (ينمملا ) . ُلاقملا ًاضيأ ةلقملاو

 چچ حفلا )٥( ایک حرعلا )٤( اب" حرصلا (م) چچ حرملا () چ مرسلا (0

 دراولا برقأ (5)



 نوسلاو ةمجالا ةديصقلا بكم

 ( نوسخلاو ةمباسلا ةديصقلا )

 هاني ًاسلجم فَي و رفعج نب "هاربا حدي لاقو

 ايلات اهرس كيني ىب اًمانْجأ ليلك هنع شّشلا(١)
 اهناشك هناك ىلإ وُشْنَي هل تدل ءاين حيطتست ول (۲)

 لبا

 افمنئْذِإ الو ةَئيذُم فت ل اجار ىلع ونت اهكيراو (؟)
 2 5 7 م 2(

 ابئاونإ كل رخو ترِعذ راف هلأر ول كلت ةئاعإ(:4)
 يعي

 ابهأساس الو اَمْدِق اهروباس هلي لَم ۾ ام تَسَشْساَو (ه)

 اهناّرين هل ْتَدَجَس هب ترص ولو اًهَرضْعَأ ناريتلا ىلا ْتَدَجَس (5)

 ابئاَمَرُب نخل مق هلا يف امالا هب اهلداج ول لي (۷)

 ااش لت ٠ يهو هيدل ىَرْتُس نع ام ا ايندلا ىرت ام وأ (۸)
 ر

 اهناَجْطنأ اهتولُم ضمت ىل < تربتتنال هب تتفق يذلا ال (9)

 (ط س ساس ب ) یرسک  (بال) (اهریع) وتحت ( فاس سا س طال ویک (ب) ( فلا )
 (ط) شمت (+) (طاس سادس ب) الش (د)  (دک س جك قل ) ہرکذ (ج)

 ( ىنعملا) دايقنالاو عوضخلا ناعذإلاو و عو  ؟یاربع (بيرغلا) « خو ورده

 هءايض نم ٌسشلا ءىضتست يأ « وشم » و اهاَيِإ كيرأ يأ « اهكيرأ »

 شلل: فخ شالت ( ىلا ) تشاو *”ناويإلا (بيرغلا) « هو 4 »
 « اهبابلا » ( ىنمملا ) ©” نح يه يتلاب مطداجو » هنمو اديدش همصاخ هلداج (بيرغلا) «ايوح»

 سراف ءالقع يأ

  ( aAىنعلا) نزحلاو مهلا وهو نجش عج ناجشألاو 47 تطفو ب ©" ةريعتسا ( بيرغلا (

 بقثتو و قدت يأ ةانثلا فاقلاب « ضقت » ةعوبطلا خسنلا فو حودمملا يذلا دارا

 ج4 جرصلا () چ حرفلا (4) لپ حرھلا (۴) چچ حرفلا () چچ حرصلا ()
 ١ ماج عا () + حربا (7) ہلچل نآرقلا ()



 ۷۹۱ نوسحلاو ةمبالا ةديصقلا
 9 سلا 05 35 7 5 معاش

 الذب للم هناكحف اعمام نم وتر ةشاشبلا ليمخ )٠١(
 رس 2. 0 حا سيرا ر و | سمع
 اهنالطه البم بِئاَسَسلا رف هف لقت يف .امثتف ىدني )١١(

. 
 م م ر رو و و ت

 اهثأكزأ تسر ىح هيالغآ  ىَرذ اَدَقَرا البذیو سذ اکو ١0(
 س (فل)

 ابْنأَيِع هنع لكي هيلا اع  هتابنج يف ضيا بلا روّصقلا وددت (۱۴)
 اغا ابّصلا قرع يوت هب اط هاضبلا 3 لاو 0(

 ا ےس

 امناَتَمَح وارق“ خن یوم  اَقْرَف فرفش ۃقوزا ترش )٠(
 (ط) لحم (ب) 0ط ) هتان ( فلا )

  ترطم اذا هايسلا لبسأ نم ُلْسْلاو - ؟”نالذجلاو - ©0لضفلا (بيرغلا) « ١٠و » ٠۰
 ثدحتف ايل طقسي يذلا ىدّتلا هيصي لوقي هعافترا فصو يف ةغلابلا نم يناتلا تيا ( ىنعلا) ؟2نالططاو
 ٌةرطاملا بسلا هلظ لقنت يف هنم

ITPدفرلا لصاو فقسلا بش يهو دفاو ولا هتمو هدتسأو هدمع طئاخلا ٌنالف دقر ( بيرغلا )  

 “بذي و سدق حرش قبس ( ىنملا ) ”ةناعإلاو هاطعإلا

 جورعو ليم يأ وص ِهِقْن يف لاقي ٌروصأ وهق لام ارّوَص ( س ) هيلا َروَص ص ( بیرغلا) « ۱۳ »
 رعاشلا لآق روص همهبو هيلا ههجوو هقنع دع لامأ اذإ اذكى لإ ٌرَوْصَأ وهو

 ا وص ايآيخأ ىلا قارفلا موي انيقات يف انأ مل هلا را

 ”رصقلا يأ وه اأو هنس هيلا ةهجوتم اه أكر هظت هيحاون يف ”ةمقاو يه يتلا ٌضيبلا ٌروصقلا ( ىنملا )

 « هتايئج يف » ةحيحصلا ةياورلاو "دادضالا نم هنأل لج لكس ىنعمو اهلا هّجوتي نأ نم لجأ هسفنب

 : يرتحبلا لوق اهدي ي
 ولده ةف برم ةبناوج  خطال ليللاو يرسم باب ىلع
 “داوس الزان يشم َنْبَصَح  هتابنج يف َضيبلا روصقلا ناک

 هب ريطت اهن اک اهتفرل اهارث ءاضيب بق هل ( ىنمملا ) ناعگلاو  “یرسشلا (بيرغلا) « ۱ »
 ات ع لب اھارُذ حبت ْنَأ الا ردقت ال يأ بوبا ةديدشلا ابتلا اهسوؤر , طقس

 om مواوَشلاو -_ راو ...QM ورو 3 م ”قاوتلا (بيرثلا) « هد

 نالا () هج و دج حرصلا (4) يي جرملا س ړچچ حرصلا () جج حرصلا )١(
 لإ جرملا )٠١( لج حرملا () ليل حرصلا (م) ٠۸١ يرتحلا (ب) دادشألا )٩(

 + مج حرصلا )١١( لیس حرصلا (١؟) چ حرصلا )1١(
3 



VYنوسجلاو ةسباسلا ةديصقلا  

 الع لع ةّقوُم هايل 05)

 معو دولا يشو طب 090

 5 ةموظنم اهب ریا "تطین (۱۸)
 اهنأك روتسلا ور "تّسستو (19)

 يف ن ضايرلا فاَوْفأ نأكو )۲١(
 راتب لحتكاو كتوُمُج روك )5١(

 امو ةليمأ رشسلا نوف ىلا (590)

 ساوا رود نم وتافرفتنش (؟)
 'تنَج ايهبتارت يف تالباقتم (؟8)

 ايلا َرْذُع اهني ادي ملاك (؟ه)
 (ط سس ١ تا لومشلا ( مس سب دك ) طومسلا (قل) كومسلا (ق اس جيك ) ( فلا )

 ةيسانأ مججلاو نيعلا داوس

 يه وُقلاو  تمسلاو ديعو نادبُعو رو نارهظك نلعب عج نائل (بيرغلا) <« 1+ »

 اهانإ لغم ملأ تي يف

 انار اوف انئأكف
 اثارت اَهَرُد ٌكِحاْسُي ادت

 اناج قور ةّحشوأ ابدع

 افنولأ تفوقت اہتاحقس

 ايفو اهيل هرو قق
 امئايغأ التل لولا يردي

 اهئأسِح نالا ضيبلا ىلع اًبْرَح
 ابلألثإ رئاض رس ديل

 هنمو ناتسهوق ىلا ےبوسنم يسراف ضي بايثلا نم يبرض فلاب

 قلاب ضيب موق نع ”صيق  ةتحنو يِداَوَس كيث رف تذوس

 ©۶ ااو س تاب دسلاو  ( e(بيرغلا #20

 اهتناوج يأ اهضارعأ تدبأ هانعم « تضترمت » هلوقو حيضاو ( ىنملا )
 هر

GNYgN\nٌلحتكا » هلوق ( ىنعلا ) ناتدئاز نونلاو فلألاو ٌصلاطلا بحل نايقيلاو 290 نيحللا  
 ىلع رةضفلاو بحذلا ْش وق رظانملب ًذارملاو كتيأر ام يأ « كب ىنيع تلحتكأ ام » لوقت راج « ٍرظاني

 اهنا اطيحو اهفوقش
 » | تنتج » ( ىنملا ) - 6م سن اوألاو - بصتتلا لجرلا ف هرشتسا ( بيرغلا) « 55و ؟4 وك »

 هع حرصلا () جج حملا (84) ١ همه ليلغلا ءاغش )0 E ہلا (0) چچ حلا ني

 ده حرصلا (0) جڳ حرملا (ه١ چچ حرسملا (۷) کچ حرصلا (5)

 (ط ) ديرف ( ب )

CIDيف ىر املا ناسنالاو - ةكله# هملسأ هنمو هلذخ دملا لسأو 2فوأ (بيرغلا )  

r; اوفالاو 



 يمس نوسلاو ةهاسلا ةديصفلا

 Jane 1 7 0 ع س را

 اال اهب ةصئاج َناَيَر اهنسحب عواشلا فلك اهَكابَحَو ۲١)

(YY)ابو مغ سوفنلا رمت يتتتو بيبلا نع بحمل ين  

 اموَعو اهدكبر يفاوقلا رف اهل تگ اع ام ءارمشلا ىلع تدر (۲۸)

 اا نالا ريم نع كيفكب حئاصق لوذ يف جم تاو هب

 1 ماف رع هلهج هيلع یف ٍهق'رط مقاوم يهو ايل تيا )۳۰(
gE 

 اهنأمتو اهنانج ماركحلا ريت ىلإ ىّرنك ددو ةيمارا )١
 ابدت وأ هامثَص 53 و اچ نر يذ نبا فيس هناكحق (+0)

 اتدرا كسلم كلاصب ع توست هلادزأ اهب "تيس (0)
 (م دس صب س دك ) اھحامکو ( جك س ی دس یل ) اهك امكو ( طل سا س بز (فلا)
 (ط س سا س ب) ماركلا دج ( ف س جك ) ميركلا رسلا ( چ ) (ف اس ےک ) كايا ( ب )

 ىلإ ليلا نم راذتعالا تكر نا يأ « حلا ديم ملخاف » هلوقو اهئاهم و اهنسُم يف ناسملا ضيبلا تلداج يأ
 اض ىلع ًادومم تنك أهيلا توبصو اهقشع

 ةديدش هبحأ اذإ اقلك ( س ) هب فلك ۾ هب ملول ء .يثلاب فلكلاو - اک (بيرغلا) «؟5 »

 هبلق نمو اهب فوفشم وه نم اھا كلاطعأو ( ىنمملا ) *”ةحباجلاو ناشطملا لض نايتاو | جَو هب علروأو

 « عولضلا فاك هلوقو ىلع نب ”رفمج هوخأ وه يللا لملو تَابَ اهب عَ ش نوك م يأ اه ْنآلَم
 الخ يف كاري عولملا فل ةعاوَل اذ ىركلا ٌمالحأ كير : ىرتحبلا لوق نم

 دئاصقلا نم ركيلا ( ىنمملا ) ””ةديصنلا كاحو  “"ناولشلا (بيرغلا) 4 ۲۹و ۲۸و ۲۷ ۵

 ٌفرصلا رحسلا لصأو « رسل نايبلا نم نإ » ثيدحلا نم « نايبلا رحس » و ناوسلا اهدضو اهل ريظن ال ام

 كنيعب مارت ثيحب يأ « ناسي كنم م » لاقي ناكسللاو لزنملا ناملا ( بيرغلا) « موو » ٠

 ماشلاب ضوم اضيأ ناملاو نيمل فورح بكرت نم لمفم ميم نعم نم لاو و انه لزنم يأ اتم ناعم ةفوكلاو

 بسنت يأ یار "الاب وهو هيف ءابدألا عامتجاب فورعم ناکم بدألا ناعم ليقو

gg20و 20# فاصل و 240 نادرا (بيرغلا) هرمز مو  

 وليام حرملا 26 ف مسرملا (4) | ١*4 يرتسلا (م) خذ س حرمفلا () ملح حرصلا 0١
 چ عملا (01) كيك حرفلا (50) كيت حربصلا (4) چ حرصلا (۸) ناسا (۷) چچ ةيابتلا (د)



  Vzنونو ةساسلا ةديصقلا __

 ا امر اللصتم ىدتلا ىدا دقو تبدي "تسب امثأكو و (؟8)
 ا

(e)اساور هدوج عفاش ناو هرارق راد ”سودرسغلا انناكو  

 (ب)

 اتات كاذب ةمركمل ولمي ةلالج ليلا كاملا ْتدْبَأ م0

 اہک ترقتشما ام كدت هات نم اسرام الولو !اهناوج تقهو (۴۷)
 يعل چ م هرم ىلا 3 م هک ر ر هع

 ا مامذا وا نحر ةَرْجَو مارا هل مارت وللا ىتنم معلو (؟8)
 يل هد سماع م

 اهئامذَت كوك َمَداَنَقف ترسو ىلا تضراع ءارفص اهلاختو (۹)
 6( سي س دک س ميك سس قل) ونسب (هب) (2) اينا فلا )

 « وامي » هلوق ( ىتعملا) نام هيف اجر لاق RO ةناهلأ (بيرغلا) «*»

 ةيلاملا اهتّصح نع لصف كتم رك بيس ةلفاتسلا انصح ولست يأ

 بلو لولا ةقاثلا تر مهوق نم هبحأو هلل (س) ءيلا مرو اه ( بب يرغلا) و۷ م

 ةّرجوو س يف يناكلا بلقلا ىلع ماو ج رأ عطجاو يضايبلا صلات يلا لاو - هنو هيلع تفلطع اذا

 ( ىنعلا ) -” ُنامْدألاو شح وا برم يبعف لزم اهيف سيل اليم نوعب رأ ةرصبلاو ةّكم نيب مضوم
 ءابظك ةدابظ هيف ُدِجوُي رايص ٌمضوم مضوملا كلذ من يأ « ٌةَرْجَو مارا » هلوق هيلع لدي اك ٌديّملا وهاب ٌدارملا

 اهاعرم نم عجرت اذا هراجشأ لالظ ىلا يوأت ٌةَرْجَو

 ضر ات ريشلاك ءارفص اهنلظتو لاق كلذ لجألف بهذلاب ةّدطم تناك ةّبقلا لمل ( ىنملا) همو»

 ېک اوک نم اکو ک مداني ہن اکر يصي اليل اهب ]تي نم ٹی فرشلاو ةعفرلا نم ھو اللغلا اهقارشإ و اهءوضب
 ريض تعجر ولو ضعب ىلع اهم مّدقتف ةديصقلا هذه تايبأ بيترت ىف عقو دق ٌللَختا نوكي نأ نكي . ءامتسلا

 ةرفصل ءارغص اه لاقي رفا نأل ىنعملا حلصل نيمب رألاو عبارلا تيبلا يف ةروك ذملا رثخلا ىلا « اهلاخت » يف ءاملا

 دتبتم ؤاؤلك ب ابا دقع 2 اهتافاح يف ّرْبتلا كت ءارفص : ساون وبأ لاق اهنول

 ىنملا اذه يف يرعملا لوق رخل لا فصو ىف يناه نبا تيب نأ ديني امو
 “ادم رطش ضرألا يف هل قير  بکرک نامدن تاب ثايعس الواو

 بكل ادن ليللا تيبيف بکر كلا طانم ةبترملا واع نم غلب و اهب هنآش عفترا دق ناكل ديمس الول حراشلا لاق
 ضرألا ىلا بكر كلا بيصن وه يذلا مادملا فصن قيريو مادلا هب راشي

 ج يرعلا (ه) ۲۷١ ساون ویا (4) لج حرصلا (٭) ہیچ نادللا مسمم (0) چچ حرصلا ()



 Ye نوسخاو ةسباسلا ةديصنلا

 2 ےک - عزم رە م اع ر

 املا ىققنا ال امئابؤَح ىلع ترک ارطغا لیا تمد )٤۰(
 2 و “ا سو ا ر .

 ام امز نامزلا رم ىع اضغ ةَدُم عبابتلا ده ىلع تناق )4١(
 ي . س . 04 4 3 2 0 مع لل ع

 اهئارخت اهب تمت ثيح بان ألا ةّقارحن بابرألا ةي (40
 0 5 20 م - 7 ٤ س م ا« م

 ائاقْهد ابمناب ىد هاطنش ةئتوزأو وتمت ةيورشك وأ (9)
e Lg of2 ه2 ا  

e 58ااو لاف رد نوُصَيو اب قيلثاجلا اهانَتْقا ناك (عه) ا “ےہ 2 2  
 ae A o # ~2 هس 5 1

 اببئادفا رشم قراطبلا ضرأ ١تطّسوَتو ارام ىَر تّمرک (459) خ6٠ ۰ - س آ TR راو سو م رر

 (اهريع ) يبت (نط) (ه) (ط) ماعلا ( فلا)

 قب وكلا نم وأ ءوسلاب ةرامالا اه ليق اك ملا وهو بولا نم سفنلا هاباوخلا (بيرغلا) « غ١و 4+ »
 هام“ حم 5 5 ر مع

 رعضومم تيب ةبقلا هذه لمل ( ىنملا )  ضقلاو °" نام لاو - تاجاحال ةنِظَم اهنوكل ةجاملا يهو
 نيا كوام دوهنك هلي وط دوهع اهدسج ءانف دعب اهسفن ىلع تكرم لاق كلذ لجألو اهلبق "ةيدق ةبق هب تناك

 انركذ اك رجلا ىلا اجار ريمضاا نوكي نأ نكميو نآلا ىلا هثوارطو هتموعت بهذت ملو نقتل ةيقاب اهنكلو

 رجاتلا مضي و رسسكلاب ُناقْهِدلاو - ©©©ءاطمّشلاو س ةمورألا (بيرغلا) « غو ءو » ٤

 هلوقو اهتمادق فصو مالكلا اذهب رعاشلا ٌدوصقم ( ىنعملا ) ”فقرقلاو س برعم ”يسراف ميلقإلا سيرو
 ورا ىلا رخلا بسن هجو قبس دقو ىنعملا حضاو ريغ « ءاطمش »

EA 5سرفلا رثعو اهيحاصب ممت ةثداملا ةرثاملاو مهيلع ىنا ٌنامزلا مهب رثع (بيرفلا) « هه و ء٠ » د ع 57  

 ٩ لاغو هج رثع هنمو ايكو لز

 مم ولا اهتادفأ يف طارح اك هنمو ديشملا رصقلا وهو كرم ِنَدَف مج ٌنادفألا (بیرقلا) « عابد

 كبت حرصلا () جل حرملا (4) تچ حملا (+» ڳچ حرملا («)» 44 حرملا )١(
 ناسا (4) کچ حرسصلا (۷) پا حفلا (5)



 نوسخلاو ةساسلا ةديصقلا كك

 لو ايه اان اور مل (50)
 ةَياَر مق اهلکيه َنأَكَف (5)

 )ي

 ج مالو اهي هفوطت اتي (00)

 عملا

 اباد ءاضفلا فاتك عطلت

 ااو نيعرادلا فص ناو

 ااو لاجفا ٍتاّبَرب 'تفاط
 ابتا وأ بتلا كلت اأ اهمأكف ملع نم تيتو دق (09)

(oY)اتادم اهل الو اوم رخ ال اوا يف دمر ماج  

(o)ابنايكخ اف واش 575 اهَسوؤُك يدش ذوات هاڪ  

 س عپ س سپ ) يف نيتسلاو ىداحلا تيبلا ىلا يسب رالاو نماتلا تيبلا نم ًاتيب رمع ةميرأ هجو" ك (فلا)

 یسک ا ت ی7 مرصع ترجو اقلط مي راج (چکس قس قل) ( ج) (طسدک سب تينع ( ب )
 ( دک ) كيكو ( حک قل) كلكف (ط ساغ س یاب ) ( د )
 ( طر ةيراس ( ب س ج س سا) ةيراش (دك س قل ) ةنداش ( جكس ف) ( ھه )

Koc gEAgyEAD ءيش لكن م مخضلا أن ًاضيأ وهو فرشلا عقترلا ءاتيلا لکيا ( بيرغلا )  

 ةمألل راعتسُي دقو ةنبصلا ةديلولا ليقو املتحي + نأ لبق افصوتسا اذا اغلا ديلولاو ب راج لا ةديلولاو  “"نانرتلاو

 داما نول اهنول ةهياشمل ماسلا ءادمرلاو ماشا يأ شرا ودع ادع دمر (بیرغلا) «ه۲و»

 لأ بي ل يأ « اهتاذيت اهالخو » اوضقتاف ميتقبسف ة يرسل اهوذع يف مهن قاس ( ىلا ) مرغتو

 روك ملا ةيقل ةبقلا هب دارملا له . . را ريغ « مهنزاج  هأق يف ثينأا ريض عجرمو قبسلا يف اهّضرامُي

 نم جرخي ام لوا وه ليقو را دوجاتلاو e “* فلا هجاصا رفا ةتكف را © كنس

 ©0يراجلا اهدوجات نم عتوضت امم انِلُجرَأ ن نيب ىن كسلا اتاك

 ةمقلع لوق هنمو “”دوجاتلا يف لا اوو لاقي انی ساكلا ًاضيأ ڈوجاتلاو
 “تلم ناتگلاب محبأ ُديلَو  ابتنعَي دوجاتلا يف قرف تل

 نأ عا (ىنمملا ) “نابغکتاو شاو # "شیخاو وطيب هانإ ىلا دانإ نم اهر يأ ابقتصي
 *یدتړخ برش ببب دع كام يأ هرج ككك باوتلا له اذ فرع لوألا عارصللا ر ردص

 او بيئكلأب فدرلا هيبشت جور عضيوم ريغ يف ”رم دقو ادق بذاجي قذر رطل ةقيقد “ ةب راج اهسوؤك

 نارغش هلو ٍرفاشملا يظع لجر لاقي اک برملا مالك يف ريكو حو اهئازجأ ىلإ ارظن اهعمج رعاشلا نأ الإ بيضقلاب

 حاحسلا (0) جج لطخالا (4) ي جرصلا () ۴ حرصلا )ل هش حرصلا ()
 ہہ حشا (5) چ حرعلا (ه)زإ دك حرشلا (۷) ۸ا٤ تایلضفلا ()



 بيب نوسخلاو ةمباسلا ةديصقلا

 7 7 8 «(فلار

 اهنارجه اهاصو نود تاي ل ةديرخ لك فاطلا تارصاق نم (5)
 7 بد

 اناا ىوللا جرش ابص تج الو عاَدَولا رح ام ردت مل (هد)

 اهنأسوُس اهدْرَو نرم (كظتم 'تابقأف ءايحلا مدب تجر دق (هد)
 چ? ۴ 1

 اهمفَسَو اد ترام نافسَر امت كف احر ةافملا وكشت (ه90)

 اهاودسسُم الو ىتحم الط ال ةريرغ يهو لظلا ضب ِهْتَماَس ()
 (د) هيب 22 7 2 گے

 اهأتنَع امارس ىلع یت  قطانمو قطارق فب هتاف (ه9)

 ( چک ) رج (ب ( جك س ف س یل ) رصقلا (فلا)
 سس (E e (سارايتايس ( د ) عسا س رك جک س ياس فاس قا يلام ( ج )

 كلوق نم ایپ ريغ ىلإ يفي انا نع قرا ٌةرصاق ( بيرغلا ) و2

 يف ةسوبح ةروصقم ةأرعاو «؟ يقارطلا تارصاق » هنمو هيلع اهتسح اذا ٠ ءيثلا ىلع ين ترصق

 نأل اذكح لاق انِإ ( ىنملا ) ن اسي س ايلا يف تاروصقم روح هنمو جرخت نأ كرم ال تيبلا

 امف ةايح ال ناسا يراوجلاب اههبش يتلا شوقنلاو روّصلا

 مالك يف ىرج دقو بترعم ةحنارلا بيط تابن نساوّسلاو نّسوُسلاو ناسوُسلا (بيرغلا ) « هد »

 يثعألا لاق ضيبألا هبيطأو ةريثك هسانجأو برملا

 هدم تخرو نموه ناك اذا سوسو “ورو يريخو ساو

 ضيبأ هنأل هجولا رئاس ناسوسلاب و رمحأ هنأل للا درولاب ٌدارملا ( ىنعلا )

 ًاناَمَسَرو اسر (ض) - (ن) جرا فرو 9 رهلاو -دافملا ( بيرغلا ) « ه۷ »

 الد » هلوق ( ىلا ) راسألا يف بيث اذإ اتع ( س ) ُريسألا يع نم يناءلاو  دّيقلا يشم ىش

 نم اهبلغي امل اهيلجر يف دويقلاك يه يتلا ابليخالخ لقث وكشت ةبيبملا كلت نأ دارملا لعل فيرحتلا نم واخي ال
 « يناع » خسنلا ضمب ينو سفنلا عباتتو جيلا نم ودملاو ديدشلا يعسلا دنع ناسنالا يرتعي ام وهو رهبلا

 سلا ةثيدح اهنأل هب نسي ال ثريسي سي وهف ل اهنم ةياصأ ناو ( ىنعلا ) ) "ةربرغلا ( بيرغلا) <« هد

 ااودعو الط اخي ىتح هنونف يف ”ةب رت ال سيلو بلا فرمت ال
 ٩ ڻاتفکناو  ؟9قطاتملاو - 0قطارقلا ( بيرغلا ) «۹»

 لج حرصلا (ه) ٠٠١ ىمعألا (4) ج حرصلا (+)  يجنارقلا (؟) 17 كارفلا (0)
 29 حرملا )٠١( چک حرصلا (و) چچ حملا (م) | ولج حفلا (۷) 3چ حرسلا (5)



YAنوسخلاو ةمياسلا ةديسقلا  

 اماكن هبلق ةّوْمأ بامأف  تتكمو سيرت + ةتترا اذاو 0)
 لاد 1

 اهتابسح وأ يرلا كاذ ديدسب  اهعْرَتَأ كيلا ىتْمُأ ام.رذت مل )١(

 اهكشإ ىعفا لو اهتاكرع ىلا ناشر رتا يف 00
 ب

 امأوأو اهدمتف تايبلاب هرو تبابشلا تقل نانو 0)

 اهئانَج نيَتيامت بضم رقت  هتيلو كاذ ضْفَح كل تبا نالو (8)
 ِ دمك كلم

 هتاف ىتولا ف هك ضي  ىتألا ضي نع كلتا امت (6)
}2{ 7 7 7 

 اهئايل فيغف اهسارق تقذأ ابراضَم ماسلا ينت ةيئارّضو 0
 2 57 مدع كيرف

 ااطوأ ئاسا اتاڪف اهم رصاقم تَرَ باو 60

 (ط) اضم (ب) (طاس سا س بر دید (املاز
 (یااس سپاس ف س فكر يشت (د ) ( حم ) ام لقاف ( سب س کس ميك س قلا ف ) ( ج )

 ةرتنع لوق هنمو ىتعمي هامرو ديصلا ترا ( بيرغلا) « ك١ و » ٦۰

 ر وخ وه نسل ةنكم ةاشلاو رغ يواعألا نم ٌتيأر تلاق

 ةردق هل يدا ااهنيع هس همر اذاو ( ىنعملا ) "” غانتلاو  هّبَح هادی وسو هاد وسو بلقلا ٌدوسأو

 وتلا هب لتق يذلا بيلا لمت يأ هتاكم لل لقت هي يآ ملت م هبل يَ رقباصإ ىلع ةلماك

 م اأ ڻابسلاو يترا يف اهئابسُحس وأ هتباصا يس مهسلا كاذب

 نامز لوأ يف وه نم تاكرط متاح ت ةشب نع يهو ( ىلا ) "”تاّيميرألا ( بيرغلا ) «+»

 لقع تاذ موقع نوقف نيذلا ىبّصلا لهأ نم اهنوك مم يه يأ لقاع وه نم تانكسك اهتانكسو هبايش

 راقوو ملحو

 شيلا نم ضفخ يف وه لاقي شيملا ةو ةعّدلا ضْمَلَا ( بيرغلا ) « دوك وهو و ۳د

 ءابآ يأ كما (ىنللا) ۶ راتاو © ةساوتقلاو - 6 بئارضلاو نيلو بنمو تنسو تعد يأ

 ري رج لاق ناتمار يب اکل بج وهو ةياع ييو زاجحلا ةيلاج لابج ليدي اهو Sk ةيامت ةينثت ناتتيامتو

 ٩ ةياعوألا الزنا كثيدح تسعس 2 ليذيو نيام مع نأ ول

 ج۴ حرصلا () جج حرصلا () ل حرملا (©) ج حرصلا (۷) ۴+ تاقلملا )١(
 چچچ نادلبلا مجعم (۷) جڳ حرسلا )١(



 2 ع م رو رح

)Wا اهبارضو اهدالجو اادقإ مايا مه موق  

 اهتأس رق محو انک ميه اقاوس دايجلا رر اذإو (59)

 ابافَجَر مهسأيو اَهناَقََص مرازبك ةالب اردت اذإو )۷١(
 ااہابہش 0 اہڑاشا مہتامتق لع وت ىقولا لآ (۷۷

 اتارا تروا اًشاَطْبَأ تدَرَع نإ اهميحج حا نامي (/0)

 عسا دس لاس طر ایام عريق (<) (مك) مدكيف (ماس كنس سير مزق ( د )
 (اهریغ ) ترأوزاو ( ف ) تأراوزاو ( قل ) ترزاول (نظ) ( و )

 نوكي نأ نكي و . مهنامطو مهبارضو مهاتقو مهمادقاب دهشت مُهمْئاقو يأ مهماَيأ موق ( ىنملا) « ده »
“f5 ت . ص  

 لاتقلاو مادقالا يف مهمايأ نوفرصي موق ءالؤه نأ ىنعملا

 ناتسح لاق ًاضمب اضم قبسي ةعرسُم تءاج ليا ترم ( بيرفلا ) €«

 الا راب نيمْطكلت تارتتم اتدایج لت

 ©0تاقعصلاو س ةدصقو هدمت يأ دحاو ىت هرو هادحتو ءىثلا ادح ( بيرغلا) « ۷ء د
 افجرلاو ^

DPفئنألاو نيتنجولا نيب ام ليقو “هولا اهحتقو نيسلا رسكب رةق مج تایتسلا ( بيرغلا ) ع« اكأ  

 ربعكلا نب زرحُم لوقك
 + امل 0 وج ولا فش دق ناک ثِإو مهتم لع اراد اک

 نوكي نأ نكيو « ”برح باهش » لوق حرش قبس دق ( ىنعلا ) هجولا ليمج يأ "سو و مسق لجر
 مات يآ لوق ىنمملا اذه ينو اهب هبشت دنا يلا حاملا ةنسأ نابهشلاب دارملا

 “۾ راقأو ىغولا ل ىغولا ةادغ بمصم لآ نم لا نا ليل

 رعاشلا لاق ةي زما ىف باحنلا ةعرس دي رتا ليقو لكنو مجحأ هنر نع دترع ( بيرغلا ) ( » ۷٢

 يرورملا ةماعن يبأ ةيزه رك ذي
 “يخ لأر ما ةماف يبا تدرع تبر بَ اوحابتسا ال

 ب جرصلا () ٠:٠ ةساحلا (42) دك حرملا (+) جج حرعلا (؟) ١ ناحلا )١(
 ناسا (۷) ٠۲۲ مام بأ ()

(e) 



 اتالم الو اهثلاتم ضلي مل مثلا لابيجلا اهنم ةمول رج (/9)

 اهاطعق ثفعجو هيلإ ىر يذلا اري هتنأف كيلإ تدر (/5)

 ابأسنُح عقاد ريغ تنال  ابكلمو كولا ,تاجيتب فاق (/0)
 اا تارقلا ذم ري ىوذَج ىلإ الجم ًاكَفاَوُم تأ ثا ل

 اهأتلمَو ددو عجاضَم فا مل لامآلا نع ةَ وذ كيد (۷۷)

 انان ال ضايليا ل اعم هنم شما يتامألا درت ۷8
5-00 ge ب 

 اتاما وراحت ريخ 'تَححر يآ مات نم تيالا يراق ”لك نم )۹(

VYثوسشاو ةمباسلا ةديصقلا  

(a? 

 )٠( ايان رفاغقلا نيب ليتم  َوَدْنَس لماع هيلإ لاؤتلا يني
 (ساد ب) مطف (ج) (غي س ط) ثيلا (ب) (ف س ساد ط) الجم (فلا)
 (م) كيلا (م) | (مدس بز ریپ ( د )

 « ؟"ینھک نع روازت تسلط اذا سمّشلا یر » ٌئئرقو فرحتاو هنع لدع تاوزاو روزاو هنع روازتو

 ال نب شرما ل لا ا اذإ ارور ( س ) +يشلا وَر نم ر زوارات مغدم وهو

 و أ موقلا ةعبخ ينك رو بآبح ا ةّيشم بلبقأ يملا يتع تمت

 0 بالا اهيلا ممتي ةرجش لأ يهو عمت دْلْضَأ هيث و (بيرغلا) «ا«عوابس »

 تاداسلا ملا ل لابجلاب دارلا ( ىنمملا ) هبسن (ن) هيبأ ىلإ تالف ازعو  عمضوملل ٌموزالاو اجالا ماغرجإلاو
 نالہشو ملاتم لایک راقولاو للا ٌلهأ

 دارملا ( ىنمملا ) ©*نانسولاو  كشاولاو - ڻاصللا (بيرغلا) « بو < وابو »

 ةفرش هل لصحي ال هلثمو حودسملا ناش نع لفاغلا ةنس يذب

  جبارلا درو ماي ةثالث ىعرت نأ وعو لبولا ءايغأ نءرسكلاب شیلا ( بيرغلا) « ۷۹و۷۸ »
 قنملا ةحفص تيللاو « ضو انع َنوُملنيف » هنمو هعنمو هدرط اذإ ءالا نع هالَح - ةب راّشلا ڈروم ٌحرشملاو

 «هيلا لاؤسلا يندي» هلوق ( ىنملا ) 7 فاغّشلاو # 20 نيلتلاو - ©9ةدمّملا ( بيرقلا) « » ۸٠

 هر دف ىنعملا حضاو ريغ
 يلج حرصلا (0) لج حرملا (4) ج حرصلا (۴) مهد دربلا (۷) 4 نآرقثأ )١(

 جج جرملا ى) جج حرملا (ه4 ج حرصلا (۷) مپ ةيابتا (5)



 ىف نوسجلاو ةمياسلا ةديصفلا

 فلا و - ےگ 9. ر و ل - . مع
 ام ادعو الو اهب موجتلا ىتُم قلتي مل ةه مبلع كتلعا (4)

 ب١

 ابممٌارج يتيتفالا ءارو قلم ةر دالبلا َراَطْفَأ تينا 0
 ر 4 | م ندا ېه مل ر 5

“E 

 ااع متا اذإ هيلإ قلبث يتلا ةفاللا فيس القسم (88)

(Ae)ا اعر س اًطَقلا ةدراو ناعرس امنا واللا ىلإ ٌةايجلا ی  

 ابف ارياوك جاجملا تت فاو دوسملا ةيولأ هنو 4

 اهاطغأ تاسو ا ىلا ُضرأ هب تجرح اذإ ىتح (۸۷)
 م مر

 ابْنُ الو ابشاخ كاقتاام هلو هيلإ ًاديلاقم ْتَقْنَأ (80)

 اتم ةلاقم ٌماَلَو ضوه هلايثدلاو يلا نإ تق ال (85)
 ااو اهباكر نوُيملا توق َْسَح اذإ دوقلو بلاطلا دم (80)

 لسولا ةزمه ءاقبإب ( نظ) يتلأ (ج) (حم س سا) تهتاو (ب)  (ب اس ط) اهنامحا (ملا) |
 (اهريغ) ةبرظ (ط د ساد بز (ه) 0 (فاس ياس ب) يجزي( د )
 ( قل ) انكم ( جک س ف ) ًاتكتم ( و )

 هقنع ٌمدَعُم ريعبلا نم رسكلاب ناركلا (بيرغلا) A و و و و و۳ و و۸ د

 نم ناعرسلاو  “اجزو س ةضفوخم ثرعأو قارطلا نم هيف فاح ام فولو - هرحتم ىلا هحبذم نم
 «ترمتسا اذاد لوق (ىنمملا) "”ناطعألاو  ؟"”رساوكلاو  رعألا ىلإ نوقبتسملا سانلا ٌناعرسو اهلئاوأ ليخلا
 هلوقو ةدحاو ةلاح ىلع ةيراج ةرمتسم ةداعو ”رمتسا دق حاسف دعب هرمأ ماقتسا اذإ لجرلل لاقي ماقتسا اذإ يأ
 نيدنامم ءان كلذ لبق اوُنازي ملو كل هادعألا عضخ يأ « حلا اديلاقم أ »

 هانقب مهّليإ نايكرلا قاس اذإ مُهيلاطمو فورما باع هيلا ىعتني ةةياغوه ( ىنملا) « ٩٠ و۸۸ »
 يفو حودمملا ىلإ ساتلا قايتشا ىلإ ةراشإ اذه لاق اتو . اهُكاردإ نويعلا توفي ثيحب هيلا نيعرسم

 يرتحبلا لوق « نويملا توف »
 “2 رظاونلا نويملا تاق ْتَعَرَش دقو 2 لملاو مراكلا نع ف رصنمو

 + ه١ ىرتسبلا (4) چ حرصلا (*) چچ حرملا (؟) تم حرسلا (0)



 نوسخلاو ةعباسلا ةديمفلا فق

 هلاك هيلع أد ىدتكا َفضأ (99)
 راق (40)

 «(قلا)

 تعرب رح لوقلا ام اذإ *ممش (۹۳)

 : هيركت نع ترّصق َنِإَو ينإ (۹6)

 ونب هْعِزاَتي 3 دياولا تنك (4)

 الفك ال ةرک ابڪ نم (ة")

 يبرأ يع يتم اتو اي (ه0

e ع 
 مفاص مئاّرجلا ةمب وم

 ..ابكاَدََو وأ هيلا يملا لر

 ا ارفف جام نم ةيجَسو

 ااو اهفطع َحَجْأَك امك
 اي ارفڪ ةمينص يآ طمني
 ال62 الو ٌةءركحم اع
 االام هيلع فوقوم حجاب

 ,.ايافوط يترثُم ذأ اهناسخإ
 اار اهتاتو كيلإ ينْدُم يخاوج قاريا الإ اهب يلام )١(

 .ايمافأ الدم املالظأ اَنَيَقَتُم للا كيت انل تماد (9)

 ايام ايم رو تع ةاودإو قيبع ضل 5 4
 ( نظ ) نض موقلا ( حم ) دج لوقلا ( اهريغ ) نح ( ل س سا س ب) ( فلآ )

 (اهريع) متاوح ( قل) (ج) | (اهريع) اهئامخ (سب ل فس قل) (ب)

 ةكلهملا ةقبوملاو ؟”ةّيجسسلاو - “"نادخولاو - ؟كترلا (بيرغلا) « ۹۲و ۹۱ »

 قبس دق حجسا لوقو « ْنَص موقلا ام اذإ » باوّصلا لمل ( ىتملا ) "”حجسا ( بيرفلا) « هج »
 لس يأ هح حڄَس مطوق نم ( س ) حس یم يدنع هنكلو بي رغلا يف هحرش

 فورعملا ”رعاشلا ديلولاب دارملا ( ىنملل) رتسلا طمغلاو اهرفك ةمعنلا طمع ( بيرغلا ) رەد

 يرتحبلا رعاشلاك مالكة ةحاصف يف أ يأعأو ناقاخ نب حتفلا ناقاخ ينيب دا راو AE ةا ير راسلاپ

 ةمركم هناي ملو ميركتلا ةياغ يرةحباا 2 يذلا ناقاخ نب حتتفلاكهتلزنم رتضرو هردق رغ يف يحودممو
 ل صا ذأ قبال يسود نأ ىلا نک كو ولم اہک اہ یا

 نلف عج نانفألاو س "لدچناو ل نالا (بيرغلا) « ٠٠١ ودحوهحو و2
 « “نان اناوذ » زيدعلا ليزنتلا يفو ًاضرعو لوط ميقتسلا نصنلا وهو ةكرحم

 ده حرعلا (4) < حبلا 20 4 سلا 0 حرا 00
 SETH مدح ق4 کا مدح اع ملا مسح

 ` ناکلخ نبا: (۰)



 بيب نوسخلاو ةنماثلا ةديصفلا

 ¢ نوسخلاو ةنماثلا ةديصقلا )

 اهب هْفَعَش ةدشو ليلتا فصي و هللا نيل ملا ةفيلطلا حدي لاقو

 ىّرقهقلا ىَقَم ةبابشلا نا  ىَطُخ رات وأ ىَطُخ مدت )١(
 90 ب ب e مسيل ا ا.

 فو ل هردق “توم هبِصْعاَو ةاميملا ردغب يلم ناكحو (؟)

 ىَرَش یو یر رو متا اليخ الإ ناڪ امو(؟)

 رل ةة اهنكتو ديدجلل بيشلا هدر تشمل (4)

 هے 5 ه2 ر

 فا تشمل امل تيرو ىدا خشت ام خئتكأك (ه)

 هيشم ةهج ىلإ ةهجو ديمي نأ ريغ نم يفاخ ىلإ مجر ىّرَهَو ةرقهق ٌلجترل رقت (بيرتلا) »١«
 ةبرض ىرقهقلا نأل مسالا اذهب فري يذلا ٌعوجرلا تمجر تلق كتنأاكف « ىرقبقلا تسجر » َتْلُق اذاف
 بهذو ريدأ دق كابس نأ ينمي هُرَبْذِإ بابتلاا ةرقبقي دارملا ( ىنمملا ) ِرْهقلا باب نم هنا ليق عوجرلا نم
 موا كتريس يف نآلا تمقتسا كيلع ءاوس يأ كنايح يف ةوطخ ترخأت وأ ةوطخ تمدقت كيلع هاوسف

 ةليح هباهذ دعب عجري نل بابشلا نا مقتست

 نأ هردغ نم ًابجمت ةشأ هانز يأ « لا ُبَسْعَأَو » هلوق ( ىنملا ) "3 آ1(بيرغلا) «؟»

 بجسمي يذْلاو بيجس سيل بابشاا َرْدَغ نأ مالكلا ٌلصاحو ةويحلاب ردني ْنَأ هب َلْوَأَف هتداع نم سيل ءافولا
 هؤاقو وېف هنم

 ىنعملا اذه يف ياما! نسح نبا لوق نسحأ ام ( ىنملا) « + »

 راس لاي اسهنيب هرملاو فق ةينلاو مون شيما
 لّدْرَأ ىلإ دَر نم كتمو » لات لوق ىلإ یت اذه ين ( ىنمملا) یدک أ ( بیرفلا) هو

 اًدح هقوف دجو اّدَح ملا يف غلب اذإ لجرلا نأ ىنمملا نوكي نأ نكميو « “ايش لع دمب َمَلمَي اليكك ريما
 هيشب سيل َلَوألا هلع نأ هسفت يف بسحيف

 يي نارقلا ) خج ()  يىمايلا () ي حرملا (0)



VYEفوسمخلاو ةنماثلا ةديصعلا  

eىبساملا رَ ةتعّدوو ًاديمت ةايملا َبْيِط ةتقراف لا نإ )٩( ہہ 3 0 ّ  
 ي ر ار 0 .

 ىبشظلاو مهسا ليت هودا دمب يلا قطا دقف (۷)

 ىلا سرخ قوثلا ةت نيحعاكلا وَر لع واك (۸)
 ع بأ 0

 تسلا شل بِيئاشلا ضي دودللا رم رئاَدَتلا دوسي (9)
um 4 32-2 yS - 5م« ا.  Niىدنلا ضف ةارسألا ضف مما ضع 32 طبهأ دقو )٠١(  

 ىتتلا ىح نا قفا وأ هةتيكذأ نياجآل ذاك 9)
 (ط س سادس اب ) رصت ( ب ) (ط) عوجملا ( فلا )

 رَت ال يتلا ىرُبلا نم هاس راو ۳یو ؟ودملا (بیرقلا) ۰و۹و۸ وو
 لستنمي دقو سرخأ لج قولوقي اخلو طرقو راويم نم ةقلح "لك ميلا اهتسبال قاس طع نع ةيانكأ

 عج یاو - “ةا دغلاو  ةقلخ وأ اع مالكا باع لصألا يف ُسرَقتاو دنا ظا نع بانك ر اوس

 س رةطشلا يف يحسم لوتس هکر ع سقاو = اڑراغم هيفو محلل رم نانسألا لوح ام يهو ثل ثل

 لي زاتلا ينو هلزن يداولا طيهو ىّدمتي الو ىددمتي طيبناف هتطبهأو هتطبهو لزت لبجلا نم( ض-ن) طبحو
 ةكرسألاو “حرش قبس دق ماو رشنتملاٌضعانلا وأ ٌريثكلا تبتلا ميَأيلو - ©؟”رصم اوطبهإ » زيزملا

 ًاموق يثري ديبل لاق ضايتلا اسوأ
 ولم عاقب ناكر ةكربأ موق تارو دس مهعاسف

 هّيصخاو همضاوم 2سف يداولا زارسو نبأ نيسلا ركب و ذو لاذقك نيتلا حتنب ر ثرارس اهدحاوو

 لصألاو هل لم الو و ةرارتسلا نيب + صلاها ءيش لكن م سلاو ةبيط ةي ركي أ رس ضرأ لاقيت سلا كلذكو
 روزا بابشلا د ازواجتم فرك مم نأ تایألا هذه صاح ( ىنملل ) اهتانتت ريخ يهو ةضورلا ٌةرارس اهف
 ًرطملاو مقمقتي مهحالسو ءادعألا فوتأ مغر ىلع اهيوُملأو نسلا ففاصوأ عيف ةعماجلا يملا ةت ليلا يف
 « ىدنلا ضغ » هلوق نوكي نأن كميو ٠ لا ىّتلاو ةضقلا ضايّرلاو قلا ريثكلا تبثلا ىلع اديدش زني

 ثيغلا نم لاح
 للاب وبلا رتل هيف لج يذلا وه رسكلابف رمجشو رت مج اجلا ( بيرغلا) » 0١< س آف .٠ عب 5 چ و

 قبتغاو  ةولالاب عروب نأ يأ «""ةكونألا م راجو » ثيدحلا هنمو مما هل دعو هب ربت يذلا وه

 لج حرصلا (0) ٠ ب نآرفلا (©) جج حرصلا (۴) يج حرصلا (۲) جج حرصلا (0)
 ماج حرسلا (۸) چ ةیاہلا (۷) دل (0)

O2 روم 



 بع نوسخلاو ةنماثلا ةديصقلا

 ىلا لشم قوف ىلا انغزو اهقابشا شّحّولا ىلإ اندقف )١9( 207 2 ue هل .٠ هداك[ ت ل رق
 0 “َ 5 1 قلا ) 7

 ىظشلا ملس نابللا بيحَر ِنانيلا وخر “لك امل انس (۱۳)

 استلا يف اَجَتَس ىكتشا ام اذإ باهإلا يف ةطس ىلإ ذرب 0

 ( قل ) قوف ( فلا )

 هناك وأ رماجلا يف قرا روخب هناك باحسلا يف قربلا عملي وقي باحسلا يف قربلا ةروص فيمي ( ىنملل )

 4 قومَقلا برش دق ناوشن
 نيبكأر شحولا رب انفتوَحو اهابشأ يه اليخ شحولا ىلإ اندم ( ىنملا) ىا (بيرغلا) « » ٠۲

 انودغ نأ لصاخلاو اهنيعأ نسحو اهاج يف شحولا رقبب بش امر ليلعا ّنأل اذكح لاق اإ و . الشم يه اليخ

 الشي ليخ ىلع شحولا رقب ديص ىلإ
 بي وذ ىبأ لوق هنمو ةلسرتسلا ةلهسلا ليملا نم ٌةَوْخَرلا ( بيرغلا) « ١٤٠و ا۳ »

 غر وخر يعف لاحترلا لح ایرج صفت ءاصاخ هب والنت
 س هيذج فالخ هتقان امز ىخرأو هک آر هاخراو ادیدش ادع سرفلا ؛ مخدأو واخر هيف يذلا ا

 هعضوم نم رتو صخش اذاف فيظولاب وأ عارلاب وأ بكلب قزال ةقدتسم لع ىلغّشلاو - ؟"”نابلاو
 راشتال سرقلا نأ ريغ بضتملا راشتتاكى ظشلا كرحتو بلمملا هوانا انی کاو (س) سرنا یک لبق
 دولا ةقلفك ءيش نم ةقلف لك ُةّيظَشلاو “”ىمصألا لاق كلذكو ىلغّشلا كلرحتل هنم ؟لاتحا دش أ بلمتملا
 دربلا ةّلَش نم وأ راتلا نم نم مباصألاو يللا ضقت رقت ضيقت حتشلاو ا “باھإلاو ملا وأ ةّبَسقلا وأ

 بوقرملاب د م بِلا نطبق كرولا نم جرج قرع ااو «" يامل تت د ِتَحِنَشَو رصبلا َصخَشو »

 تلره اذاو نابتساو اهني اسلا يرجو نيتميظع نيتمحلب اهاذخَف قلفنا ةبادلا تدع اذا رفالا غلي قح
 بفاصوأ تاوذ ادايج یخ ال أي ( ىنملا) ٦ 5-5 ناتلب“رلا تجامو ناذختلا تب رطضا ًاقبادلا

 سيقلا ٌؤرما لاق اک اسلا ضقت و ىَلغَشلا ةمالسو ردصلا رقعسوو نانملا ةواخرك ةدوح

 لاوح ةرازجلا دب لكيه طا ٠ ىشلاب ةريلا ليلا دب لو
 لانا ىلع تافرشُم تابجح هل استا جيش ىوثلا ٍلبَع ىلغلا ملس

 هدلج ةطسب يفو هل خدم وهو هيلجرا ٌدشأو هل ىاوقأ وهو هالجر حيرت مل جنّشو هاست ضّبقت اذا سرفلاو
 يف لوقي

 بالج حرسملا (0) نالا (4) چچ حرا ثلا (ج) ها تالسملا () چ حرصلا )١(
 سيفلا قرما (4) حاصلا (۷) چچچ ةيايللا ()



 نوسخخلاو ةنماثلا ةديصقلا بك

 اطا د نرس ام اذإ اهلافطحأ قوف الق نك (15)
 لكلا هَ 5 لصأافلا هاظ < نويعلا ُسوُش قماوتلا يِراوَع (15)

 ىببشلا يف اها ّلظ ىرت اأ ىنلقلا رمل ريد 00

 ىدلضشا امل برب عاب .ابهناذآ فارطأ بسحتو (۱۸)

 ىدعملا يل ةف ةرشح لوم تره (09)

 ىتحلا تييبو عولملا نيب تونا جالخلا اسم هاڪ )٣۰(

 2 بهذتو ببحر ٍردَص ىلع ت هياهإ يف همسج “رع ةلضق هل

 املا نم فيدرلا عقم وأ نيكولا نیب ام وأ سلا نمی ةاطق عج لوألا اللا (بيرغلا) « » ٠٠

 ةك ع لگ عج لانكألاو - اطق اطق هتوص مایا محح يف اط ىتعم قاطق عمج يناثلا اطقلاو سراغلا فلخ

 ةفرشْلا اهراجتأ تيأر ليلا كلت ترس اذا ( ىنعملا ) اهريغو ةبادلل َُطَقلا ليقو هدر لیق قو حملا وهو

 اطقلاب فورعملا ريطلا ةروصي سرلا يرسي نيح رهظت يتلا جملا ةروص هّبش . اطق اه لاقي دويط اهنأك

 يرعملا لوق اذه وجو
 ©0نارفعزلا اهيَرَجْسَم فيدأ  ةاطق اهزَجْغأ ةاطق ناك

 ةرغصب فصوت ةاطقلاو ريلعلا نم اطقلا ةدحاو ةيناثلا ةاطقلاو فيدرلا عضوم ىلوألا ةاطقلاب دارملا حراشلا لاق

 نم ةاطقلاك ةعرسلا يف امئطبأو دايجلا هذه زمعأ نم فيدرلا عضوم نأ ىنمملاو نارفعزلاب تخمض اهنأكر جاحلا

 نكمي وراطلا اذه ةعرسب يرجلا يف اهتاطق ةكرح هّبشف اهتاطق يف ةكرملا ترهل ترج اذا ليها نأ كلذو ريطلا

 لوقك اري اطقلا اهب نوكت ينال دايملاب رف اليل ریست لیلا كنت نأ ىلإ اذه هلوقب ,راشأ رعاشلا نوكي نأ
 اهتراثأو اطقب ترف ءام ايل درو اريمت فصي ةزجو يأ

 ” جاوزأ غ امر رئيت تا ةقداص لک انهو نيسني نلز ام

 ضي أليفط لوق ىنعلا اذه ينو اق الم حيصيف هيت ثق اطقلاب “ر اپنا ينمي تييلا اذه حرش ين ناسالا بحاص لاق

 “تم دب لفن يف اطقلا ریت اهشوتم حولي يجنألا ةر
 يدمملا لوق هنمو ماعلا رك گو سودرکب سرفلا 5 ٌةاطق بشن دقو

 “> ر قاس ىلع ملقم لت ودم اهتاطق ناک
 ىرجم يف رفاحلا يذ نم ناصخاش ناظع ناقهانلا (بيرغلا) «؟ومءواكوا هر الورك

 ۷١ تايلضعملا (ه) ١1ه ليعط (4) نالا ر كلب يرملا ) ٠١١ يتلا 0)



 بحب نوسحلاو ةنماثلا ةديمفلا

 (هسقلا

 ىولا موي ةبِجألا ربو ىديلا بولاق ىوخت ت )۳

 ىدا اهاطُخ يف ام عبَرقأو ةولطم اناديم دنا 20

 2 اال امنا اموذَع نيو سال اأ اًِتفر ْنِمَو 59
 ابك اهف قربلا ىَرَج ام اذإ ةَبْلَع يف قّبَسلا نم رج (؟8)

(To)يىوشتلا تاوڏ نيب تنيو ىطتي ام تنده تنا اًذِإ  

 ىنقق# ام مارك نمو ڈان ام نئئاش رق ۵۷
 الا ديعم نع ةمركم  اهنكحل ةروألا رايد 9

 (جك س ی) سومت ( بلا )

 اسرف فصي يدمللا ةغبانلا لاق ًاضيأ قهاونلا اهل لاقي عم

 ©”بلمحلا يذ سيتلاك نتسي ٠ نيبجلا تلص قهاوتلا يراوع
 يعف هب تمر يأ اهاذق يملا ترحطو © گیآو ۹ ةبقلاو  ءالقلاو  سوشلاو

 ةفرط لاق روحط
 ©0ٍدقرف أ ةروعذم ئوحكف اار ىذا راوع نارو

 نيكتيلا اهجو نالألاو هق'رط 'تدّدح ءيثلا تللاو - ؟2”ىدملاو - هتحم ارب ملقلا ىرب و ۴ عاربلاو -

 ٠ باصتتالاو ةّدملاب هتقان يأ تصي دبملا نب ةفرط لوق هنمو ةفّطلم ةبوصنم ةددحع لوم ناو هوحنو

 درم لمار قاش قعياَتك  امهف ىلا ف ناتو
 ©0590 ىدجسنلاو  هتوص لث هيف تتصل ىلع ءاريغو لیلا هةري ام ىدّصلاو دد 6 4 لاو -_

 سرنا نذأ يفصو يف فرط ل (ىنملا)
 ©ددنم توصل وأ < نخ سج  ىرتلل سّجوتلا مم اتقداصو

 هجو ىلع کتا ليقو طقس هيجول اكو - 0 ( بي درغلا) وو ٤و ۳و ۲۲ »

 ىباك نالفو ير ال باك دنزو ةغقو يأ « ةَوك هل تناك اف ةئلأس » زاجلا نمو ةوبك د اوج لكل هنمو

 ٩ یشلاو وان زا يراو ضيقت دان را

 يتلا لوق اذه وحنو ةفورعلا تويبلاك رج لاو نيطلاب ينم ريغ اهنكل ةّرعألا كولملا رايد ( ىنمملا) ۷٠د
 غچ حرصلا () 5 حرصلا (4) اک حرسلا (۴) چ حرفلا () تاشلا عجز

 5 حرعلا ٤۸ ٠١ تافلعملا (9) 4ع حفلا (هر ممياع حرصلا (۷) عم تافلمملا ( 5 )

 کپ عملا )١٠١( ج حرصلا )١4( ء۸ تافاملا م+) لج حرملا (١١؟) ع حرصلا )١(



YYAتوسلاو ةنماثلا ةديسقلا  

 ىأر ام اهب يوقلا ىأر ريع ال كلذ لجأ نمو (8)
 تف هنع مولا اهب إو دايجلا تافص يجب ناو (؟9)

 قكح ام رق ول رخفلا نم يلا مامإلاب امل أ )٠١(
 الفلا يف اأ امل ىتبأو كولمل امهتيضمم نتا وه (9)

 ىڪلاو اهءاسنأ يمت اهباثأ يت انو 9

 تبا قهاشلا مالا ىوس هریصاقم نم اهن سیلو (۳۴)

 ىدا ام اذإ ًالقتنسُم هب يد تني ةَيَم يل نحو (؟8)

 بانک نامل يف سيلج یخو جاس جرس ىلا يف ناکم ا

 نمو نيدودعملا لوحنلا نم يلهاج رعاش فوع نب ليفطلا وه يونغلاو حضاو ( ىنعلا) « ۲۹ و ۲۸ »

 يف اهبفصو لخدي وهو اهاّيِإ هفصو ةرثكب ليما ليفط ٌةوَمس تح ليخلل برملا فصوأ نمو سيق ءارعش رعشأ

 ( Krenkow ( ركترك قرشتسلا ةيأنمب مک نب حامرطلا ناود عم عوبطم ناوبد هلو هرعش نم باب لك

 هلوق نرمو

 کرن نبأ ئدرلا نوشخي ريواوع مهل لقي مل اوبكرا ليق اذإ ليم
 ©9يرضت ةينملب ةاح الع مهليخو كيغتسلا باجي نكو

GMNgreفيكم بلع يأ كوادلل ةنس اهليضفت لعج يذلا وه يأ ٌنتساوه ( ىنعلا ) 60 نزلا  

 ةقباسلا ةديصقلا يف هلوق اذه لثمو بكارملا نم اهريغ ىلع لَن
 «اسونكلاو یدل ماح اهأطْوَأو 2 ابلعأل دآيجلا ليضنت نمسا نم

 اذك لمفت نأ كل ّقْحو كيلع قَحو # 29هلعألاو 0*© ريصاَقْلا ( بيرغلا) « ٤٣و محو » ٣٣

 ىح تلق اذاو كل تلق ىح تلق اذاو اذكلمغت نأ اه ىح يأ ٩خو اه ل تتذأو كيلع بجو يأ

 ىلع ىرجو لاس اذإ هوحنو ٌمّدلاو هالل عام نم هلصأو هلوأ ءيش لكو راهنلاو بابشلا ةَميَمو س كيلع تلق
 ثراحلا يتب نم ٌةأرما تلاق هطشنأو هيرج وأ سرفلا هيمو ضرألا هجو

 “نصخوف دت لاطآلا قحال ويم وذ هبرط اتي وا
 ج جرصلا (4) چ حرسلا (۴) چپ ةيرملا ةا بادآ خيرات (؟) ٠٠٠١ ينحل 0)
 عود ةساحلا (ه) أهل نآرهلا (؛) ا حرملا (5) ۴چ حرصلا (*)



 اش نوسجلاو ةئءاعلا ةديصقلا

 ىحفشلا هادر نم هثبقلو هؤابَح شقا ئي نوكحت (٣ه)

 اغلا ما نم كفو کوڪ هشوقو ونيو (؟5)

 الا َنألَف هات هب تقع ءاش اذإ ناکو 0

 املا ءاجو ابتلا ءاجل علام نم لما َلفْجْشْسا ا (؟م)

 ( اهريغ ) املا حانح (م س سپ س دک ) ( ب ) (ع) سہدلا ( فلا )

 هلمحي نأ هريس يف طيشلا داو اب ىرحأو ءانبلا ةمقترملا نوصحلا يف لإ انكي الو ( ىلا ) ؟"”لقتساو -

 هريغب ال اودع هب يرجو
 لاق نوللا يأ ةبقثلا رس سرق "نمو ةجولاو نوللا ةبقتلاو "واب 'وكا ( بيرغلا) « ميو مه »

 ارو فصي ةمرلا وذ

 م كرقاع واعي نيح هنأك هتبقي روہشم رهزأ حالو

 هنو يأ اجاق ْرتْسَي هلل ةأرملا باقت يي هنمو “فتا وأ ربتخلا وأ نوللا يأ رةبيقنلا نوميم نالفو

 رباقنلا ناولي
 لاک ہنر ضايب ينو حوترلك ةكرحلا ةعرس يف وه يأ حاورألا ملاع نم يأ سدقلا ملاع نم هّسفن ( ىنمملا )

 ةياورلا هذهو رجحلا ميدأكةبالصلا يف هرفاح ّف'رطو بك وكلك قارشإلا يف هينذأ نيب فانلا همظعو ودمي

 بلص يأ « حاق فاح » لاقي ةدّشلاب صوب سرفلا رفاح نال مضولا اذهب يلا « انّصلا مبدأ نم » يأ

 ذقنم نب راترملا لوق هنمو ةراجحلا ىلع قاب

 رم ريغ رجم حقو ىصحلا ّناءوَّصو ضرألا يقتل

 س ؟90لئيستساو س زوم ريغ وعو ضرألا نم ُمسنْلاَو ءارحصل | الا (بيرغلا) « جهو مب »
 ”رعاشلا لاق ٌبباودلا اف مت ةَوْحَر ةنيل ضرأ حتفلاب راو املا

 © مقتسملا قيرطلا يف رنو هالع اذا را بلا يف عتعتي

 لمَ ةرثكلا يف اهناك ءارحّصلا تألف هب تطاحأف هك اسع هلوح تسمتجا ءاش اذاو ( ىنعملا ) 0*2 اقتلاو
 - ہک ما 2 5 03 . 9 3

 رابقلا لثم ةريثك يأ اقنلاو رابطناك ركاسملا ,تءاج يأ « خلا ءان » هلوق هاقتو هرابح عم كترح_جلاع

 «هز. <

 )١( تايلضفملا (0) جالا (4) بالا (ح) جج حرصلا () حرقا 5:١
 ) )5ئ حرملا (4) حاحصلا (4) ؟ حرسلا (۷) چ حرملا



 نوسخلاو ةئ ةئماثلا ةديصقلا ل

 ديلا يف هقراقم نطو (2)

 تاعالا يف زواغلا اهب (41)

 ىرسقلاب ماع

 "رم _لا يف هلل نفعو

 اسسألا نوم لعم قرر
 1پ? ع 5 فلا

 ىرشلا دأب فسأل دس داو اهجابماب قفلت فوتخ )٤۲(

 ص 2 2 5 2 5 .٠ 0 تي
(Eانآ نم دل يف 9 و مد نم رغ ف رخل  

 €٤ ر ہو . 5 0 ءءء 7

 لطم ةَمرضُم ٌراَتلا مأ مهُئاِيسأأ يداعألا لاقو (55)
a 5 5ىف  e1 مس 22  

 ىفل ما بضق ةيدنها اولي مل مث اًجرش اوار (ه)

 (ح) لطف ( ج) «(اهريع) يدعت ( قل) يد (ب) (اهريغ ) اہتت ( دك ) اهيلت ( فلا )

 دع وذ يأ ءال < 7 « ذرات وذناطلّسلا » د موق هنمو ٌةوقلاو هلا ردا (بیرغلا) «۰٤و۳۹ »

 ° تاشلا ةودحلا !ًوَرْدِإ »ثيدحلايفو اديدشأسفد همفد اذا دما هنعأَرَو نمم سنن نعهئادعأ مفد ىلع 5

 براغلاو قراشملا اولاق اك سأرلا وهو قرفملا ءارجأ ىلا ارظن قرافملا حمو “بر ىتعمي واولا ( ىنعملا )

 كلذكو عرسأ رْيَسلايفو يلا دغو “ا نگلاو 7 قرقرتو ر واغآآ (بی رغلا) «۲٤و 4١
 تارثلا ىَرَش وه ليقو ألا هيلا بسنت مضوم ىرّشلاو - طقف ذاذغإلاب تك ناسللا بحاصو دادا
 000 وسا تقال ىَرَش ذو 0 هنمو ةدسأمو ماجا ضایغ ابو ةيحانلا وه ىرشتلا نل هتیحان يأ

 ليلا كلت لوقي اهب ب بقلب و لغتشُي يأ ىّ هلوق ( ینملا ) دوسألا ينك فس يف ب ب رط ىرشلا ليقو
 ا عرسي ةوسأ اهسننأب ليلا كلتو مهئادعأل فوتح ًاضيأ مم نيذلا اهماسرف اهب يس فوت اهسفنأب

 هتقان فصو يف ةزلح نب ثراحلا لاق ىرشلا دوسأ ًاضيأ م نيذلا اهئاسرف

 ريع يب يه با نك ذإ َنجاوملا اهب یتا
 اهب هیبت ناسللا بحاص لاقو لا رم نوكُي ام ّدشأ يف اهب بّسلتَأ تيبلا اذه حرش يف ينزوتلا لاق

 اهريسب هللعتو اهاَنِإ هب وك د

 عردلا تحت ام ليقو ةريبك تحن ةريغص رد ٌليلشلا (بيرغلا) و ووو

 ءاسفحلا لوق هنمو هريغ وأ بوث نم

 يلج حرصلا + ةياهنلا () ١4 تافلمملا () () ج حرملإ (۴) ج4 حرملا 20 :



 نوسمخلاو ةن ةنماثلا ةديصقلا

 بذ تادفقتمو (53)

 اعدام لات ئاللا نم (89)

 هلإلا عاطأ مامإ عيطت (:4)

 ةَمْرع هل ثمين ْئاَو (45)

 افَع ام اذإ ءاضتلا وميك (ه١)

 هلله هلو ذه هل(ه9١)

 ناما طثشب انيلع نوْهَأَو (00)
 روكشلا سقت دهج هل لع (۵۴)

 دالبلا يف هدم يقَرَشو (08)
 همئالآب ابيطخ

 (سا) ليلا (ط س بز للا (تلاز

 رص ل «

 يسا (ه٥)

 را رح رشي ولی

 (فلا)

 يىللا ىف هبال قوف نم ليللا

 اّضَقلا رت رهنم حقو

 ىدلا مامي جرم

 اط س ام اذإ ُنوُنَلا وُطْنَتو

 ىَدَر لسو ةو لجسم

 ىض لا رمل انا ام اذإ

 ىلا غواب نع ْتَرْصَق نإ

 ىرسلا لوب يولع َ ساق

 دالا يضثأو اياطملا يضأك

 200« ثلا هييلعو اہف ي

 خسنلا ضمب يف (ىنملا ) "”اضّقااو
 ا ا

 ًاقلطم نوكك « تيبت » هلوق ىنمم نوكي نأ زوجي ( ىنملا ) ناک ( بارعالا) « و ۸
 ًابوصنمو هل اربخ « ةجرضم » هلوق نوكي ذئنيحو

 © ا ( بيرغلا ) 6« هاوم٠»

 هنع هللا يضر يلع لاقو ءاطعلا
0 

 هاخرو ةدش نالاح يه

{oogoligorgo «رغلا )  

 رافسالا ةموادمو ٍريّسلا

 هج حرصلا (8) ۷۹۲ ءاستخلا )١(
 ٤ ىلع )¥( ¥ حرمملا 0(

 ج حرصلا ()
 چچ حرسلا (ه)

 يأ لجسلا ميظع دوج نالف لاقي ( ىنعلا ) ؟”ُلْجَسلاو -

 ¥ سا 7 5

 “البو ةممن نالاجسو

 ةرثك نع ةيانك التلاو بك رمل ءاضنإ ( ىنملا ) “سما ( بي

 اپ جرصلا )١( + حرملا (4)

VA! 



VAYنوسجلاو ةنماثلا ةديصقلا  

 اب ام ِهِحْدَم نم يناكك وقفا نم مجتلل نأ واف (03)
 ے۰ او س

 ىتتلاو ىّدكلاب يقطنال  نيجداملا طا “کا مل ولو (ه9)

 تن (ہملا )ر

 یتنپ ىدَم نم هنود الو رار مطح رم هقلخ امو (58)
 ت 5 42 غ ہرےک 020

 ىضتارم باو ىنططصم با  نيوبا نع ضرالا ”تثراولا وه (ه9)

 ىعد ةكحرش الو دهسا عامنا ةعم ىرعال امو 65٠

 ىفق امي هلا خف دقو نايم صير اف ٩۷
 ا 5 57 1 14

 قرم نم هيف م امو موف نم ءانيس ٌروط مت 6

 الو ىَصَقلل نيب قرف قيلطلا قيلطلا ىت ك 9
 اقلا نيبو ماقلا نيب يلا كح كاذ ىلع يديبش (38)

. 2 - 0 
 ىَرذلا ريغ اظئاشولا 2 بلاغ مي ناڪ ناو (4)

 (اهريغ) داري (تدم) (ت) | (ط) مج (فلا)

 ركتت ماللاو فلألا تف اذاف اًيرثلا اودارأ مجنلا ملط اولاق اذإ ( ىنمملا) اخ (بيرغلا) « هد »

gggرمثيتسلا لثم ”يضلاب ةمهسلاو 997 طاوس 22 ىَدّنملا ( بيرغلا )  

 « 7 نیضحذلا نم ناكف َمَهاسَف » هنمو ةعراقملا ةمهاسلاو ٌبيِصَتلا وهو

 ىَصَق نم « اصق خشن » لاق ٌديمبلا بسنلا اروصقم اصقلا ( بيرغلا) « 54 و سو ٣٦و دو »

 دلي اذإ اصق ( س ) يصخو ءاصقو اوف ( ن ) ناكا

 لاقي مهميمص نم سيل موق يف ليخآلا ظيشولاو ”ةظيشولاو قظيشو مج ظئاشولا (بيرغلا) « ههه

 بقلاو افلا ظشوو حدا اهم بأي يتلا ةظيشولاب میشت « مهيف ةظيشو وح كلذكو موق يف ةظيشو مه »

 «طئاسولا# خسنلا ضعي يف (ىنعلا) ةظيشولا دولا كلذ مساو هب اهقييضي هرحنو دوعب اهترخ ةجرف دش ( ض )

 مهضمب لاق ًادجم مهتفرأو ًابسن مهطسوأ ناك اإ « هموق يف طيسو وه » لاقي

 ورڪ لآ يف يتبسن كت مو ايو ميف نک ۾ ينأك

 جالا (0) کچل حرصلا )٤( اا حملا (۴) ل حملا ) حرصلا (5)



 VAY نوسغاو ةنماثلا ةديصفلا

 اَنَع نم هب سيل ىلا وه هيلإ مثوَعَد اَنَع نإ آلأ 0
 ىَمَع ال َوْقَتلا بَجْوتسأ ب موم مڪر ني مدال 60
 ىررلا لمك لثم ٌمكلْقِطو كولا رمت ؛لثم ”كمويف 0)

 ىلُطلا نالا لبق برْظَيو ءاوألا ثالثا له اجال (ة9)
 ىتشلا ليش هلل ي دقو ليلا السا مول نيت )۷١(

 ادب 1 قلا ًاوُمَسْبَأ الو ايشا ال ئا اهُمَرَع اف ۷۷
 ىركلا اوست مل كجا نوقاتلا ٌرشملا اهأ الأ 0
 ىتتلا اًمِإَو ارل اإ ناتا الإ يه اف اوفا (/9

 ىوتملا ٌمايْنا موللا لأ اكل دفا يفح امو (/5)

 ىَدش موق هللا كرت الو ةا اَنَبَع ْتَشلُخ امو (/)

 (ةعم) يآ (فلارز
 (م اس سي س دك س قل ) ادي امل حبصلا اوقرع الاو نابتسا الل رجفلا اور سبأ اف ( ب )

 هبافش هلصأ افطعاو .؟7نيتكملاو مياسلا تيبلا حرشل ةمّدقملا عجار (ىنملا) ۹و وود

 ينتلا لوق اذه وحنو هدمب نالا تلذكو ثالثلا َنونّيلا هب دارملا ثالثلاو . رعشلا ةرورضل ةا تّلعقسأ

 وا يف مو اوداجو اوداسو ينص مو للاسمل اوس

 يأ تس لیا مه لاقي لهل مضلاب ىأّسلا (بيرغلا) «الهوال4و الخ و ۷۰

 “ىس لرب نأ ناسنإلا بست » زيزعلا لي زاتلا ينو ىّدّسلا مسالاو اهثلمهأ اهثيدسأو ةلمهم ةبيسم

 ی تار انب انقلخ اما ُمْيَحَ يحق  ىلامت هلوق ىلا سيمت نيميسلاو سماللا تيبلا يفو يضاو ( ىنملا )

 يساجل ا لاق ها ل ع هبصلو کم أ هانعمو اضم ال هب متكتي ال « کد د هوقو ن نومج رت ال

 00 جوک نايضقت ال اک جا  اتدقر دق الاط اب قيلخ

 ةساملا (ه) كك نآرفلا (4) ج نآرقلا (+) ٠۹۲ ينتلا (؟) (هس ب ميارلا لسفلا ) ةمدقملا )١(



YASثوسمخلاو ةنماثلا ةديسقلا  

 فلا ) 0
 ع هل 0 ب

 ىَجْلا حالا كتححلو هلت دعأ يب لكل (0)

 ` ىلا لك ال نأ كيف ةمزع ىلع تنَوَط ام اذإ 0/0

 ىّ ام لحأ كلوح ء امتلا ِدوُنُج نم ىّ ال امو (/8)

 لا ىح هللا قنا ام اذإ هلابثم تنأ نم كفرا (/9)

 :٠ ىدشملا رم تعد نأ ىلإ اتاك نكي مل ىدخملا تأ ()

 ىَدققأف ةي ىأر نكلو للان يف تيتلا كت مو (4»)
 5 2. رے ا 5 2 ء 5م

 ىلقتجلالا كلو ىرقتلا هل مانالا تيرق امل ضرألا ىَرق (80

 نر نم ٌمركحأ كنأ ديبثلا لع ةقيقح تدهش (86)

 اض نم اًيقئتْنُم كءاجلا كيلإ امن ٌرحبلا دم ولف (88)

 ىلا كيدي نيس ليتل هگالفآ دلا قرا ولو (۸)
“lo > 62-5 م6 7 0 4 3 1 ا  

 ىتفلا یجب كيف لم نمو يلا ىفنم كاذب لغم ىلإ ۸0
 ( سا س ےک ف )ةسس ( تب ) (م س سپ س دک ) یتا دیسلا اذ نکلو ( فلا )

 لاق ةاحتلا ىلع ثعابلا حتفلاب ٌةاجنلاو لا ) بي رغلا ( Acs VIL والم واب والك »>

 كالذكو لْيَسلا هوامي ال كاج هنأ نُ يذلا ضرألا نم عقترا ام لصألا يف ٌةاجّتلاو « ةاجنم قدتملا »

 الاس ًائيرب هنم اديعب تنك اذا « وْ رمألا نم ينإ » لوقت ٌةوحّتلا

 سالا هيلا ىمي حامط وو للا لغم َقَتْجَألا (بيرغلا) و ق و و و

 ةفرط لاق صاصتخا ريغ نم ةّماع

 © رين انيف ةبوآلا ىرتال  لقجلا وعدت ةاتشا يف نحن
 ةريثكلا ةعامجا ةلفجألاو ةماعلا يف ال ةّصاخلا يف يعد يأ « جلا يف ال ىَرَقتلا يف نالف َِعْد » لاقي

 ٠ مات يبأ لوق يف هريظن « لفجألاو » ةكَفْأو لجأ اؤاج لاقي

 “واسولا رضن مومملا رضن كفرع ىرقتلا يفو ىلفجألا يف ناك
 ٠۴١۹ مات بأ (<) ٩۸ ةغرط (؟) ٠ ياو حرصلا ()



 YA ثتوسملاو ةمساتلا ةديمقلا

 ¢ نوسخلاو ةمساتلا ةديصقلا )

 يلع ينبا يي و رفمج ةدلاو يثري لاقو

 ىتنم ىلإ قايح لكو ىَدلا بيرق تآ هر هلأ

 ىّتقلا ينام نم ىّتقلا نيو اانا ىويم الت رَ امو (؟)

 « الؤاذ » نم عسل يف عّرْشأو رةحم نم ,نيملا ىف ٌرَسْقأَك (۴)
 ىَري ال ام ديْيَع ءلم ىر بیلا وهو هلاک َرأ مو )٤(

 سلا ايف نويملا اأو ةبواقلا لإ ُئِظاوَتلا سيلو (ه)
 (اعریع ) هص ( طس دك) هم ( بلا )

 لامشلاو نيهلا تاذ ىلإ هفرصو هاول اذا (ض) «يشلا تفل نم تسلا ( بيرغلا) « ٣و ٣و١ د
 تيلكلا لوق نم ٌدوخأم « الو اذ » هلوق ( ینلا ) هيلا ةبجو فرص هيلا تقتلاو

 ©0مضأ مونلا ىلا اوناكن ا َنْيِح یت جه مث ةضيمنت انذكصو الك

 نامّزلا نم بب ال ناسنالا رع نإ لوقي . « اذو ال » لئاقلا لوقك ةعرتلاو ةلقلا يف مهمون ناكه اتم

 موتك را ظافلا نع ىنملا اذهب تو رمألا ةعرسو ثلا ةلق نع ةيانكوهو « الو اذ  لئاقلا لوق َرْدَق الإ
 يئادمحلا نامزلا ميدي و ريرج لاقو « ال » نم ظنللا يف ُلقأو « "الو اه » نم ٌحرسُأ

 © ىر ىلا لخَر نودي الو ًاشاشغ الو الك اهف موقلا لوزن نوک

 “الو داكن كك ضرألا رك سخو الفاو ليلا يل ُكاَدْعَأ ٌعَورَأَ
 ةفنكلا وأ تكس اهانعم « هَموُأ مص » ةياورلاف خستلا رئاس يف اأو «قل» ةخسن ةياور ىلع «الأ» هلوقو

 َنيملا الع وه لاقي و ةرظنم يتبجأ يأ « ينيع هنم تألف هيلا ترظن » لاقي ( ىنمللا) «هو ء»

 ناسنالا ّنأ عم ىَري نأ يغبني ال ان ءيشلا كلذو هتي ؤر هبي ايش ىري ار ناسنالا نأ ىنملاو اتن
 هنوك م م یر نأ يبني ال ام ةيؤرب لغتشي هنأل هلثم ادحأ نأ مل ٌلوقي هنم بجي رعاشلاف بيب هلأ يعدي
 يف ”رطانلاف طخ اي ر َنيعلا نال هنيعب ال هبلقب رظني نأ ناسنالا ىلع بجاولاف انكم ”رعألا ناك اذاو القاع

 )١( يريرخلا (؟) ٠٠ء يريرحلا +٠٠ )( ميدبلا (ه) بكج ريرج (4) کچ دئارفلا 51
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YA“نوسخلاو ةمساتلا ةديصنلا  

 اطّس ام اذا هيلع وطاف نامزلا حالس لث يل نمو (5)

 اطْلْتا يناد وهو انكر ديو نانملا لْسَر وهو اب حم (۷)

 ىظلا ةفابترا الإ قي م ا ام ابق انا یب (۸)
 «( قلار
2 

 یر الو ينمو ديت الف يب ىف هار )٩(
 اس يوايأ يتامَرَع الو ةر يتتبت ال همّضْهَأأ )0٠١(

 ىلا ٌمِلَس بون ام ىلع ٍنابللا ةبيحر يشم نأ لع )١١(

 ( اعريع ) يمرتف يهتف ( حاد عم ) ( بلا )

 نم هتيع ُناسفالا الع يأ فورمملا ةغيص ىلع « ىر ال » هلوق نوكي نأ نكمي و نيملا ال بلقلا وح ةقيقحلا
 « ىمعلا اهيف نويملا » لاق كلذ لجألو هبجمُي نل هتقيقح يف ردت ولو هتقيقح يف ريدتي الو »يش

 قف رلا ءاتلا رسسكب و رْيَسلا لهسلا ري ريعبلا وأ ريسلا نم لهسلا ءارلا حتفب لسا (بيرغلا) ۷و“
  كتنيه ىلع لاقي اك لجمت الو هيف دا يأ ر كتاب « كيس ىلع اذكو انك لضإ » ملوقو ٌةَدءوثلاو

 نيمدقلا نيب ام ريصق يأ ةوطخلا ىنادو اني عرسي يأ انب “ دجي و

 يل تحن ( ىنمملا ) ةديدش ًامقد همقد اذا هأرد نم مغدأف أَرثْدِإ لصأ ءَرَدِإ (بيرغلا) ۹٠و ۸ د
 ٌماهَسلا كلتو هقويس ددي نأ الإ نَا هل نبي ملف اهأك ينصت مل يأ أطخأ ام اهنم صضرغلا أطخأ نككو انآ
 الف توميف اهنع بهذي لب هناكم هلتقت الف ديصلا بيصت ام اهنف یر مث شاي را اهيلع قرت اهب ينامر يتلا

 بئاصملا اهب ينام املا ت نأ مالكلا دوصقمو مهدت الف ةتاكم لتقتف َديّصلا ٌبيصت ام اهنمو هنع ليت
 ىلع ردقأ لف ًاقيفخ ناک ام اهنمو اديدش ناک ام اهنمو بئاص ريغ ناک ام اهنمو ًابئاص ناکام اهنف ةفلتخلا

 تفويتلا يل ددح ماسلا تدفن اذاو اهعقد

 حدتقب' يزولا عيرس نيل قيقر "ر جش حلاو - * 2 عيتلاو © ےضه ( بيرغلا ) او
 بدنج وبأ لاق رافعلاو م خضرا دجمتساو ران ةرجش لکي » ٌلثملا هنمو خرم ةدحاولا هب

 60 علق مَ هنيصحم الو تحرم لل يذل يراج ثبصحت الو

 هلق ( ملا © 0 نابلاو = يذلا ةيرسس للا ةقيخس قرولا لي اهنأل ةخرلا صح

 « اس ىدايأ » یورو هدمب حاجا ال اقرت اوقرفت يأ « "7 اوقثرغتو 0

 ج حرصلا (ه) جالا (4) كب دئارفلا () لج حرصلا () گچ حرسصلا ()
 مهي دئارفلا (0) 4# حرسلا (5)



 ىدتنا ام ىّبَرَجو لع ىڌتغا نوثآا بير ريغ ريغ ولو ١0(

 ىَفَم ام جار يل ُدْجَولا وأ هالا يتمفني له یم ٠9

 ىولا يَ يي لع در الو اريِس ليل )8(

 السلا يلع دي ةبلقو ريق يۆت ةَتاَرَكَر يلو (16)

 ( ط2 نامزلا ( فلا )

 «الق ىلاق » ىف اکر یغ ال نوک لاب قلنا هيف اورث 1 مهن الإ بصنت نأ سایقلا ناكو امهف ءايلا نيكسنتب ًاضيأ
 يدمملا لاق ملا ٌلصألاو ابس ةزمه فيفختي و أعم بيكرتلاو ةفاضإلا بهذم ىلع برك يدممو راب مساوهو

 مرسلا ابليس نود نم نوبي ذل برأم نيرضاملا اس نم

 ليقف نيقرفتم نيلا نم اوجرخ مرعلا ليسب اورذنأ اتل ناطحق نب بدري نب بجي نب ابس نأ هلصأ ليق
 بأ فرمت ةنيدم يه ليقو سيقلب اهنكست تناك ةدلب مسا ابس لبقو . ايس يديأ اويهذ اوقترفت ةعامج لكل

 هل ًاناوعأ اوناكو و مهيأ مساب ةيرقلا تيبس نينب ةرشع َدلَو لجر مسا ليقو لايل ثلث ةريسم ةريسم ليع ءاعنص نم

 طو نيدراش وأ ني“ رفتم يأ لاخلا ىلع بصنلا عوم ينوهو رشنالا يديألاب دارملاو اوقكرفتف هلامعأ يف

 يف اس لأ قدرت ام هقرط مهتقرف يأ قي رطلا ديلا ليقو . ايس يديأ لثم اوبهذ يأ ۽ فاطم فذح
 دينك لاق یتش د ےہ

 O دم نيت لحي لحي مق کم تنك ام رع اي ابس يدايآ

 اورفک الو رقمیسج م يف اوئاك ايس لعأ نأ لثلا ٌلصأو . ٌةمعنلا يهو ري عجب أَو ديأ عج يدايألا ليقو

 © دالبلا يف اودّدبتو مسمن تلارف معلا ليس مهيلع لس

 سمحتو رظتناو فقو ( ف ) لُجكرلا ميرو - “نونلا (بيرغلا) « ٠و٤و۳ و ۲ »

 ثيح اهنيسب رادلا عب رلاو هب ماقأ ناكلاب عب رو فقوت يأ « كيل ىلع وأ كفن ىلع وأ كيلع ْمَيْرِإ » لاقي

 O تارف راو ب «© "نیم ِلْهَأ يف ايواث تنك امو» هنمو ماقأ يأ بوو ءار هيفو ناككاب ىوثو س تناك

-60 
 ةالغلاو س

 چ نآرفلا (0) لج حرملا (4) ٠۹۸ يريرحلا (+*) چچچ دئارفلا (۲) ۹۹۸ يريرحلا ()

 ج حرملا (۷) اچ حرملا (5)



VARنوسخلاو ةعساتلا ةديصفلا  

 مرا سف ۾ 3 2 57 0 5 وا ےس
 ىكحتشاف هشجاضم ْتّصقأ اَفَتدُم ىّونلا كْشَو لبق الس ١(

 سے عم 2ع + س ص - ما

 ىلا ايلا نقي تاق  هتْيَشْغاك موبتلا ىعارو 09
e 2ها وح ےک زس م .  . e 

 القنا ام اذإ ضيف بلو نط ام اذإ نقضي عولص (8)
٤ 3 . ٠. 7 5 e 2 ٠. 7 5ر  

 ىغَولا يف مأ قربلا اذ ملكنا فا رهفكحلا ضراملل تلق دقو (۱۹)

 5-5 505 2 - 2. ل 2. 5 5 ت 0

 ىغستتملا مراصلا اذ ٌدِلقو لميعّراا اذه داق هلاب امو )۲۰(

 5 1 ه3 عهدا 6 ت 2 0

 ىّركلا يع دس نأ بذكأو لقْحَج يف نزلا ةلَجقأو )۲١(
n 0 9 e e 2 ىد نم لل يل كيف امو ممّا مش قر اي كيسا (؟0) 2 ا ٤ 

fشم اح ه7  a ِ 
E (©ىّجوسلا یڪ اتفاق هليل يف ديبا ىّوط  

 (اهرع) دعا ( ثف) (بر (5) بتكتو ( فلا )

 وهف لقث ( س ) ضيرملا فندو مزاللا ضرملا ةكرحم ْفنَّدلا (بيرغلا) « اهو ۷١و » ٦

 َضقأو - ىدعتي الو ىدمتي هنم لأ نأل اعرسكو نونا حتفب فندمو قتذُم وهف ضرما هفندأو ند
 يلذهلا بيوذ لاق رارقلا مدع نع ةرابع وهو مجضلا ابن كلذكو َنّْشَح ُمجْضَل

 لا كاد كيلع َضَقأ الإ اجمع مالم ال كينج ام مآ

 بيصي ءاد ٌةَطحتلاو اريفز رفز اطيح ( ض ) ٌلجرلا طحنو -- َشارفلا وامي بارتلا وهو نقلا نم هلصأو
 رعاشلا لاق هتم لست داكن ال اهرودص يف لبالاو لیلا

 «9ئولُس ذاكت وأ اهنم بقت ةطحن ليلا رِدآ ناصح طحت
 هنمو قلملا ىلإ ردصلا نيب نوكي ءايعإلاو لقثلا نرم ليللا توصك جوت همم توص ًاضيأ طيحتلاو

Ppهرصلإ فعضأ هاثعأو هس « "لالا نم طحن يره و  

 ىرخأ هثربدأو ةترع ادي ز تلبقاو ل یعرلاو نوح ا (بیرقلا) « و ۲و

 أطبأ ام انك ل مف نأ بك امو  ةتلابق يلي هلمج «ىشلا ًانالف لبقأو يشمل يف يناخ رمو يماأ ةر هللمج

 ريدتق ”رظن هت يف « بذكأو » هلوق ( ىنمملا) اذك هلعف يف
 نم رفاحلا وأ مدقلا يف عجولا ىّجَولاو ديدشلا شطملا ىَدّصنأ ( بيرغلا) « ٠۲و ۲٤ و ۲۳و ۲۲ »

 4چ حرعلا () يك حرملا (4) ٠٠٦ يريرخلا (#) ناقلا (۲) NT تايلشفلل ()



 ابرق نوسم او ةعساتلا ةديصفلا

 ىرْس نم یس سيل كنَياتَح مارقلا تنجو مالا تن“ (۲۵

(e)ىضَقنا ام اذإ ينال يغدو ماتتا ليل ليلا لع يِتِعَأ  

 ىَرفنلا نع يسب فشكت ك ىلع يولأ تنك واف (0)

 اصضقلا ما ول اطقلا دوو داهّسلا اذه قمت يملا امو (؟90)

 قرا ىو رباضهلا لاو ٍباحّسلا ىلغأ قش دقو لوُثأ (؟0)

 انكلا اذه لثم يف قبلا اًذو بارلا اذه لثم يف ُقْدَولا اَذأ (؟9)

 اهلا راب اذه قواو بوافلا دامب اذه لدا الأ (0)

 ىك امايابزأ مراكم ىأَر ول فأ ىلع يبت 9)
 (اهريع) ىلا « ل ) ( م ) ( قا) يمحو (املا)

 اننيبف قشملا يداو يف انأو مالا يداو يف تنأ هل لوقي و قربلا بطاخي ( ىنعملا ) رفاحلا ةقر وأ يشملا ةرث

 قشملا ءاديب تسطق يأ مارغلا تيجو يسب نا

 ريعز لاق هيلع مزعو هرمضأ انک ىلع هَحْشَك ىوط ( بيرغلا ) « » ۲٦
 <2 تقني ملو اهادبأ وه الف رةنك ىلع اشک ىَوَط ناكو

 ءاضق يف هتيلاغُم يأ ليلا كتف ىلع تمزع تنكر ل يأ ليلا ىلإ جار « هكتف » يف ريمَّصلا ( ىنملا )
 دق يرفنشلاو . ليلا يضقني ىتح تربصل يأ هنارقأ ىلع هوّذَح يف ىّرفتشلا بلغ اكه يلع تبلغ تقولا
 EE قبس

 يفو ماني نأ اطقلا 53 ىتح ًاليوط تس ينأل داملا اذه لثم بح ال ييو (ىعملا) « » ٣۷
 « مانل اطقلا كرت ول » لما

 « لوقأ » هلوق لوعفم وهو مابفتسا « خلا قدَولا اذأ » هلوق (بارعالا) « ۳ و۳۰ و ۲۹و ۲۸
 رعاشلا لاق باحسلا نودقلمتملا باحسلا بابا ليقو ضيبأألا باحشسلا بابلاو - "قْذَولا ( بيرغلا)

 “ رجالي لمت ماع  باحسلا نبود بابر ناک

 ناسقإ (4) چ ح ررصلا (م) ع حرصلا (؟) ۷۴ تافلعلا )١(



 نوسملاو ةمساتلا ةديصفلا اذ

 است هيلا راحبلاب امو راحبلا ٌميوَم سيواوتلا يذ يفو (؟5)

 ىَنأ هيلع 5 لك نف َنَلاَقلا ُمَرْمَم اذف اوسه (0)
 (افلاز

 ىَرَولا 4 يلع لاك  ىّرول تبن يتلا نإَو (؟8)

 ىّ ام اعدم َنَطنأل هلم تتطنأ ةع الق «ه)
 ع{

 ىلكلا بف جيجاسسلا يذهو 2فويسلا ضيو يزاَتَلا هنكب (؟5)

 ايلا ٌكاقَس ىتح تاب اف كعومدلا هت انين الو (۴۷)
 ع

 ىدّتلاب ىتئلا كبيل نككو ولم نم كندا هداج امو (؟8)
 ىّرلا يف هب نفيس نكحلو 2 ةّدودخا سشلا يف دخ دقو (؟9) وع مول

 ( لك ) شيب ريواعلل ( نظ ) ( ب ) ( قل ) ىلملا مأل يلع لاك ىرولل تمن انئاسح ناو ( فلا )

 يلع انيأ قلطي و ةيكرعم ىراصتلا ةربقم وهو سووانو سوؤأن عمج ُيواَتلا ( بيرغلا ) « ع »

 ةفورعملا ر روحبلا هذه اهلا قاتشت ةجاتوملا دوجلا ٌراحب رباقملا هذه يقو ( ىنمملا ) تيل هن ج + هيف لمجت روقنم رجح

 يذلا ىنممم ةلوصوم « ام » هلوق

«e gt gr »تقطن أ واف يأ « حلا ةع راف » هلوقو ءابب ًادالوأ تدلو يأ تبجنأ ( ىلا )  

 كلذ ىلع ردق واف نوفدلا رع راهظا ىلع رد قي ال نوفدلا ريق نأ ينمي اهرب ةافّوتلا ة رع تتلأل ارق ةرع

 ةع نع حلا كاد ىري ام يأ « ىريام » هلوقو ةدرملا لهأ ةعأ األ هراهظاي ىلوأ اقرا ريق ناكل

 ع داملا شنا كنو أيا  ةدحأ ترشنأ ي ذم ناول

 هتكب يأ © فويسلا ُضيب و يزاغلا هتكب » باوصلا لمل ( ىنملا ) "9بلقلا (بيرغلا) « موه

 ةراغالا ريثك لطب يآ راوخم عمج وبف ري واغلا اًمأو ليللاو ففويسلاو تاوّرفلا

 © 52 (بيرغلا) <« موو حور مب » « سمشلا يف ةرفح َرْمَح » هلوق ( ىلا ) رطل ايحلاو

 ٌلَمأتَف لاوقألا بأ نم

 4چ ح رعلا (e) ¥ ح رھا قفز ( حلم ةدام ) نالا )١(



 نوسخلاو ةمساتلا ةديصقلا

 ماقملابر فَي مل نم ص امو )ع(

 نوُجْللا مك نوجا اولقو )4١(
 بولا لمبو لامشلا نيبو (5؟)

 عيصَم يف ةثالغقلا ٌروبق (59

 ڈدوجسلاو هب عوكحرلاو امأ (45)
 ديدكلا كاذو ديمتحلا كال (ه)

 َىَتْبْلا قس ةفاط اذا
 3 املا و مطا مت و

 ابملا رپ نم وب يف

 2 1 “تاق یکی” ام اذإ
0 7 

 ىت ؤأ يب فيلا نم قحا

 فكييمدقألا برملا رواج ولو )٤(

 ا ابهنمو یار اهنف تاصقاكلا جملا هنأ (40

(EA)الخ دق نم ةَ 2ث وأو ماركحلاب يدتفأ ال يلا  

 ىلا تاذ فناوحلا دَ ترقع وأ هب ترح ام اذإ (59)

 ءاتثلا رقد الإ ضر الو (50)

 قَو لرم فو نييهاذلا يفو

 الق الإو يناوقلا رو

 قويا وس وحلا (بيرغلا) 6« هلو والو 25و :5هوغةة و1: وة «وغأو > 8٠١

 “2یچ یقینا دجسم يی هنمو ءاملا ليسم نع عقتراو لبجلا ظاغ نم ردحتا ام حتتفلاب یاو - ؟2ديدكلاو
 هوم نوع هب 56 0 8 ج 0 11

 رت ءاچو ىنثمو ءان موقلا ءاج لاقي نينثا 9 نينثا نع ودعم یتئمو ءانلو سس ةكمم مضوم لإ نازو قو -

 نوم ةنس 2 هلوقو ميحاربا ماقم ماقملاب دارملا ( ىنعملا ) نيتنثا نيتنثا نكاحو نينثا نينثا اًواج اذإ نمو عانت راستلا

 « لق نم اولخ نيذلا يف ومما نس » ىلاعت هلوق نم ٌدوخأم « الخ انك

 - قلخلا يف حبذلا ثم قتلا يف وهو ارت باصأ ( ف ةميببلا رَ (بيرقلا) «٠ ه١ و ء۹ »
 ةقانلا ةننافتاو -- « ؟؟اهورقعو هوبذكف » ىلاعت هلوق هنمو فيسلاب اهئاوق عطق َلبالاو سرفلاو < اككا رقعو

 ةزجو يبأ لوق هنمو اهطاشن نم وما يف اهسراف ىلإ اهسأر ليمت ىلا ِِء 5 5 ها 5 1 م مك ليف
 ىلا يف فناوخ ةفصاع موقلاب ىقتغت بئاجنلا سيملاو تلق دق

 بجاولا لب اهرقمب عنقت الو مهروبق ىلع لبالا رحنب ضر ال ةربقملا كلت روزي نم اي ( ىنملا ) *”ىئرإلاو
 ع+ نآرفلا (ه) دج (+) ا حرفا )١(

 ناسللا (۷) چچ ںآرھلا (۹)

 ففز

 جير عالطالا دصارم (غ) 38 دك حرصلا (*)

 ل حارسصلا (۸)



VAYنوسخلاو ةمساتلا ةديصفلا  

 فار

 ىوشلا تاوذ سوت هيلع تلَيقأ اذإ ِءامتلا الاف )١(

 ىت اعاس الو اش ةر زدات م اإ 60
 ىولش عرش هيف هلاوخأبو هئامصأو فيرشلا ةي )٠۳(

 ( سا س ب) نیب سوکت ( فلا )

 نع اهب رّيعي يفاوقلاو اه ًاقستسم ثحأ قبب مل هللأل اعداشنإ كر أ يأ ءانثلا رقمتو دئاصقلا رحنت نأ كيلع
 ءارمشلا ضعب لوق نم ذوخأم ىنعملا اذهو “رم مك دئاصقلا

 ينارقعأف هربق بنج ىلإ رقع مك نكي لل نإ ينالعأإ
 °° ناملعت ول ٌةادَل نم يمد ناکد قف هيعيمد نماحضناَو

 مجألا دايز ةمامأ وبأ لاق اهثامدب هريق حضنو ميركلا ربقب او ربع اذإ ليللاو لبالا رقع مهتداع نم ناكو

 ةرفص يبأ نبا بلها نبا ةريغملا يثري

 حياس فرط “لکو ناجا مرک هب "رقاق هريقب تربع اذاف

 ©۳ عابذو مح اخأ نوكي دقلف اهنامدب هربق بناوج ضنا

 ءاسنخلا تلاق بقرعم وهو متاوق ثلث ىلع ىشم ( ن) ُريعبلا ساک ( بيرغلا ) « هس هج و هذ »

 لبالا رقمي هنأ رك ذتو اهاخأ يئرت
 برأ اه نأكو ثالث عر أ ىلع سوکت تلظن

 ةثحاو عرش ُسانلاو ناعرش اهو اذه عرش اذه لاقي لثلا رسكلأب_ٌعرشلاو - ؟00ةيري رشلاو *”ىسوشلاو

 اهني توافت ال يأ ىو ّدح ىلع امه لاقي ريغلاو لثملا ىنمم رصقلاب یوسو - هاوس يأ عرش اذه يف مو
 نييارقلا نم بيش كانه نكي ملول هنأ مالكلا اذه لصاح ( ىنملا ) لثإل يأ راحاو ىمي يلا هاوّسلاو ىوتيلاو
 قوف يجر اهدحأل نوكي نأ ريغ نم ناب رقلا يف ةي واستم تناكو دايما ليمخلاو هاجنلا ٌلبالا هيلإ تءاط ًايقاب
 بيش اهنم كرتب لو هتفارش ببسل رخألا

Oوكي حرسلا  (e) ناكسلخ نإ ٠ yÊد5 ءانخلا (4) چپ ناکلخ نبأ 5  

(e)5 مكي ج رھلا  (WU۴ حرسعلا  



 vay نوسخلاو ةمساتلا ةديصقلا

 كلل ةيواامل ييو ارفف ت ناصح نإو (88)
 ا

 ىلا رديڪ اذهب تاو رانا سمشڪ اذهب تءاخ (ه4)
 شر

 الج يتباو بڪاولا ادق لقت ْئَدَسأ امب ىرت (ه5)

 ىذا "مت يف اهدحم نيو ميلملا يف اهموق نم كلت اا (09)

 ىّرشلا ُدْمَأ ٌدْمسَألا اهوَق نمو  كولملا يص ديلا كيّوق مك (ه)

 الاب ايتثلا غرم ام اذإ ايما يکاذلا يغ راو (09)

 ( ؟ ) ىسملا ىصملا ( ب ) (اهريغ ) لفحم يديس (ط) ( فلا )

 رقئاصخلا ةنيبلا ةغيفعلا ءاسنلا نم ءالا حتني ٌناصطاو (بيرغلا) « و هالو هو ههوهو»

 ىلع يي ناسح رمش يفو هانصحو ناصح يعف ةبيرلا نع تسع اذإ ( ك ) ْتَنُصَح دقو ًاضيأ ةجّوزتمو
 اهنع هللا يضر ةشئاع

 290 لفاوشلا مول نم قرع ُحِيْطْتو قير ندم ام ناز ناصح
 امهباستلاب ىبحيو ارفمج تصفر يتلا ةعركلا ةأرملا نإ و ( ىنعملا ) ؟”ىارّشلاو - ۴ ےسلاو یو

 ديزي يقل » وحن ةييبسلا هلب « امهب » هلوق يف « ءابلا » و ةمادقلا يف ”يداع اهبسن نأكب سنلا يدق اهيل

 هتاكم ی ال فرشلا ىلع ناك اذِإ لجرلل لاقي و قلا ليقو حبلا ليقو رمألا حض ضاولا الج باو « سالا

 يحايرلا حس لوقب اًجتح هنيمب لجر مسا وه ليلخلا لاقو الج نیا وه

 60 ين وفرع ةماعلا عض ىم تم  ايانثلا عالطو الج نبا انأ

 تابتلا تجرخأ يأ تعبأ اذإ ضرألا تنم موق نم تدلو ىنمع « تم » هلوق نوكي نأ نکو

 سرفلا يدي نطاب يف ناتبصع ناتياجّسلاو رفاحلاب ُلصّقِي بْطَع لك ةياجّسلا ( بيرغلا ) « ه١ »
 ريئازلا جرط ىلع هور تکی یو يجو اداجَع اجو تانادعسلا ىست ًرافظألا ابنك تانه اهنم لفسأو
 عم وهو “ل درج رمألل هقاس نالف عرقو ءاي و ةب واو ةملكلا هذهو اج وأ وج ار ماکت

 بيسو ٠ رودملا ءال ىلإ تعرسأو شكت اذإ ةلوزهم ةيوقلا ليما نولسبي سراوف معو ( ىنملا ) بييانظل

 دج مل نكلو بوبنظلاو قاسلا عرقب هانحرش ۾ اجملاب اجسلا عرق » هلوق نأ العا .٠ ا

 ليفط لوق يف اك اصملاب اصملا عرق في رحت كلذ نوكي نأ نكميو ةغالا يف ثهاش هل

 مكب حربصلا عجز حاملا (ه) 4 حرشلا () مج حرصلا () 34 حرصلا (0) 2+ تاج ()



 نوسلاو ةعساتلا ةديصقلا فذ

 ت 2 ٣ .ء >3 2 03 2 7

 اد مهيلع ديد لتا ام اذإ نيمرك الا اس مييلع يضل (06)

 ىلا تنأو ةويلا تنأف كِيَيا نم تْنِس اک تشج (۷)
 2 س و ما هيج 5. تدم

 لطم الو یک ذن كّرانو بیج الو قر كلصف مم
o 

 ت

 اتا الإ تم ریتم مم وا نزح تأ كان ن 0
 قفا ىم ئال فرش مو للا ىح ةئيدا ديث ما
وستص ا ىذلا نإَو )16(

 لا 2 رئازتلا يضل 

 ىلا ام اذا مهيف فريو اطّس ام اذا كاد ييي مك)

 (اهريعر ككجشإ ( ماس عي اس سب ) ( فلا )

 ر
 2کر برملا اصع غرقت نإو ادار 2 تفكوسو تويبلا بانطأ لوح تن

 دشنأو م وهو برملا اصع تعرق لاقي برخلاب نأ يآ بولا اصع تعرف نإ و حراشلا لاق

 2 رتقم تنأ اولاقف لاجر تءاج اصب اصع اوب تعرق انلكأ

 ”ةفيجاد ءامن مهتباصأ زاجلا نمو خيس بوثلا حدو هرتس (ن) ءيشلا هيثلا ىَجَد (بيرغا) « ۵ ٠

 ”عوردلا اوسبل اذإ يأ ديدلا وه يذلا سنجلا مساب عردلا وه يذلا عونا ١" سف عررتلا ديدي ذارملا ( ىنملا )

 مرکو مهلضف ريظف دليل اوحتقف ےب رکا اوہ 7 خوردلا اوسبل اذإ مبا ڈارلاو نيمرك الا رون مهيلع قرشأ

 نم « خلا كّرانو » هلوق ( ىنعلا ) ًالوزهم هلعج هانضأو لازا انّضلا ( بيرغلا) « ۳٦و ٣ و » ١
 يح هتغدل موق نم « غلا كيم د لوقو قاط ال اعاجش ناک اذإ « ہرا مسي ال نالف » موق
 »4( 5 قلا ليقت ال

 ادورُع ( ن) بالا درعو ٌيصتنْلا ديدشلا درملو تملا (بيرغلا) « ٦و هو 8 »

 ياخ لوت نو هر زرت ر ها لت بصتاو دا لک چرخ

 ©7 انو 5ر ةباقرو ال مراد میو ول کیف ناک د قل

 ضاو ( ینعلا) روب ام ًاموق متتكو ىلاعت هلوق هنمو كلهاذإ ( ن) ةيثلا راب ن٠ هكلعأ هرابأو  “'اسشلاو

 ىج هوخأ « يذلا » هلوقي ٌدارملاو رم اك دم برملا يف حملا هانحناو بفيسلا لولفو

 4ج حرملا (ه)  ساسألا () تاللا (ج) ٠٠١ لفط (؟) ٠٠١ ليفط )١(
 جج حرملا (7) ٣۷+ ةساخلا (5)



 Vie نوسلاو ةعساتلا .ةديصنلا

2e 
 1 7 تر 2

 اذ للي ىف ْنَم الاس اذإ نيدسالا 3 لک يتايو 690
 520 8. e .- - 2 ت 8

 ىت نمو مابي نف نينا وثب تاينلا رثع مم
 م

 فلا 0

 ىنا اتم ليقلا ثلا اذإ امانا فمي اهانأل مد)
 1 8 0 ع 2 ٤“ ا

 ىلا نيو افر اقرا مَ أ (۷
 رم هام س 55 ل

 انقلا لالظب الفك او مايا لالظب ال َىلفك 0/9
 2 هل .ء ما ھک تايد ب

 ىلا لاجح يف انراصلو اضاملا خنهنف ودر 0/0

 (سا س ب س ےک و اناحأ ( فلا )

afعا ير . ي“ 315 ءو  

 أ « رخ يالنف وت أ يلع نأ ْنِإ » هنمو لثلا ىلع هككهأ ”رهدلا هيلع نأ ( بيرغلا ) « ه۷ »
 لج وأ كي رسک وأ ديدش ضرم نم توم “لع ینا

 نك ردي و انتقبسيف اننقباسي نهر ملأ ( ىلا ) "”بجنملا (بيرغلا) « ا والءو و ۸

 تاقوأألا ضمب يف انن لب انلاضأ لثم ناعني حرت ملأ يأ اگر دت نأ لبق ةياغلا

 اذه نإ هنمو هب ”مئاقلا هلعج هاا لفکاو هب هنع تمص (ن) هِي رغل لالاب هنع تلفک (بيرغلا) « ۷۲ »

 يدي تحت ام لفك أ ام اهلفك أ انأ ينلمجإ "الفك أ لاقق ةدحاو ةجمن يلو ةجسن نومستو مس هل يخأ

  مايخلا لالظب انا نص ( ىنملا ) بيمتلاو دفا لكلا نل ييصن يأ يفك اهلا ليقو اهنع تنأ لنا
 حامرلا لالظ تحت نيظفحتو_مايخلا لالظ تحت اننظفحي يأ انقلا لالظب نطل امض نحو

 ةفاعض تر هتأ ولو ءاستلا بيسي رصبنو عمسن يأ ودق هلوقب قلمتم « يف » هلوق ( ىنمملا) « » ۷٣

 َةينأمطو نوكس لاجرال لصح ال نهد وجو نكي ملول ءاسّنلا نأ ىنمملا ٌصيخلتو . تويبلا يف تارّدخُم

 چ نآرقلا (©) + ےرملا )١(



 نوسقلاو ةسساتلا ةديصقلا ابذح

 ىَّرَولا اذه اسقا تلدَعو نيربافلا ين يمك راج ولف )¥6(

 الا لاجرلا ضم تيتو  كلاجرلا هاسنلا ضعي تيس (۷ه)
 ل عش

 _ ىلطلا برص نوتيلا فيكحف  بوطملا فشكحل تناك يه اذا (9/5)
 بر 2 95 ( فلا ) .

 ىنفترم وأ لجنلا قمتم تش م كولملاب ةلقرم توت (۷۷)
OT:چ  a7 _  

 اضقلا ريّجك ابهنم بلقلا يفو اكف الاما رك او (/8)

 ىا يتايب اهلع اقيضت الف مت ام تڪرذأ دقق (/و)

 ىدملا تامش نم اذيت اتان ٌميرَكلا الواقف (6)
 ê 2 ر

 و اهنا يف نتااديرت امل (۸۷
(AY)ف 25 هدمه 8 قع س يلا كح دتف  jیر  

 ىولا فالتا َليلَدلا نك ماركلا لليل ةتبلط امو (89)
 ا ٤

 تغ نمم دب نع دي اف لامثلاب لق َنيلا تتار (85)

 ابل ريش ٌداميلا سيلو فويسلا ريب حاملا سيلو (۸)

 یر الو فا سيلف هيشاب ا يدا ال رمو (45)

 (سیا مس سپ س دک س قل )ىرملاب (ہ) (؟) (د) (مسف) انلامآ ( ج ) ىشئرلاو (ب) (؟) كولمل (فلا)

NN EDةمرلا وذ لاق همظعو اديس هلعج يأ هدكوس هلفر (بيرغلا) ©« مع والةو  

 2وک ڈ٣ كلذ لبق نم نكي مل نا هما داس يما افر نحن اذإ
 نوكي نأ نكيو حضاو ( ىنملا ) - “"اضقلاو  هلابسإ و هٌعابسإ وهو بوثلا ليفرت نم ةراعتسا وهو

 مارك هانبأ اهدعب تك و بهذ يأ هحرش يف تفرع اک رجلا يفرح ريخب ىدلعتي لیفرتلا نأ كول بولا
 لمأتف « ىضترلاو » ريخألا تيلا يف باوصلا نوكي نأ نكميو د كوللا م

 يتب و ربقلا يف امهتشحو تلازف هي وأ ىلإ اهمباوث لصو تاحلاصلا لمعاذإ لولا ( ىنملا) « ٣۸و ها »

 ا تيل يللا رشي دقف يلاتلا تيبلا يف لاق كلذ لجألو امهنع ليلا مقدب ٌدارملا وهو انشا يف مهما

 يدلاولا ىلإ لري دولا لمع باهت نأ لب نأ لصاحلاو ال ًاطاشن ربقلا يف هّماظع زتهتف ةحلاّصلا

 2 ج حرمملا 7 تاسلا )١(



 « فتكوتسلا ةديصقلا )

 يناَبَشلا_جرتلا ابأ حدي لاقو

 ياو ودنا ءادرلاب يتلا ينير حمرا لقتل الو 6

 يير وأ ٍليِقَم َفَرْشَم يف عر نع تفتح لهف حالتلا عم (؟)
 يطا بقلا لمح نع افق تار هب حآلسلا حسم مج لاع ام (*)

 يام جلا يرباس يف حارام اذإ يِرباَتلا وألا نقرغأل )٤(
 َناَمآلا ليلضتو نونظلا بيد و سوقا ملح هنود نم تابه ( ه ) ۴ 1 2 5 ٠

5 

 ايلا بصنلا وا ّيرقبتلا يف  هنّرِغ نيح هيلع تارتا يَ ()

 اورخلا ءابقلا قوق وع ةَعباَس عْرَدلا يف هب ىلمل نف (۷)
iيد لش ی دنئلخلا نظن الف  اهءاش ةزالا يرو فأ اذإ(8) 02 ہک ءر  

 (ط) جار ( فلا )

 هي لتي يذلا الا لالا کسو وار ني هضو کنڈ الف لقت (بيرغلا) «*وء؟وحذ»

 عيَبحاصل باطما ( ىنملا ) ؟2يِطاَبْفلاو  ؟3أّستراو  ؟97فيسلا ىدتراو ريعبلا لاقع نم وهو
 EI 9 ىلع لدي اذه هلوق نأ اعاو همتغ يعار حلاو هلبا يعار امدح برملا و ةداع بسح

 دنا ىلإ بونا ءاملا مضتو ياودنهاو يلا دلوب هش كلذ لجألو نسلا ثيدح ًامالغ ناك ينابيشلا

 ةذاش ةبس يهو « ياوڈدنه فيس » لاقي

KADدل لمج يبل دلو حودمملا لمج اتل (ىنملا ) 2 و ي راسلا ( بيرغلا )  

 نفرعأل ٌلوقي دالا كلبا م مددألاو ب بايثلا دو نم رم 7 ا برا هل ابشن اميل يأ ایرباس

 ةيروباس رعود لفت ىلع ارداق ُفيطللا كدْلِج روكي تیک

 تشک لو يتنكجلاب تل ( ىنمملا ) 2 ةيطصتلاو س دغ سلا ( بيرغلا ) «مهوالودووه»

 چپ حرعلا )١( کچ حرملا (4) جڳ حرسملا 060 44 حرملا () FE حرملا 0
 $ حملا قفز چ ح رملا 4(



 توتسلا ةديصقلا اهل
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 يسلم ريغ هيدل رو ب هرداوب یشخا هماظ نم تسلو (9)

 يرذُع هيف رذمب يدي بلقلاو ينل ٠ ءارنّسلا ٌةدْمسلاو ءاوْخأ )٠١(
 يطَخو طوخ نم تسال باق هرم تن ىت اذا )۷

 ےل

 يران يسراف نم تشع ام  هبسانَم يف روج ادب لَها نم (۱۲)

 يددب بوث ىلع ماقو صد ىلع جامو نص ىلع سام قؤأ 09)
 (نظ ) ينم ( فلا )

 ناتج شام | ىلدننجلاو دزا نم ناك ءىناه نبا ّنأ عا ٠ حودمملا ذخأب رفظلا يل لصحي ىتح درا

 ةنيفس ةنئْفَس “لک ذاب كلم مءارو ناكو » ىلاعت لاق تح فيك ةروس يف رک ذل وهو فاكس ااف نا ناك
O٩>ےرش قبس دق ٌياورسمتاو «  

 « يضقم » وأ « نشم ريغ » باوّصلا لمل ( ىنملا ) “و لاو  رداوتلا (بيرغلا) « » ١
 يأ كلَردُم ريغ هكرتي يأ رشم ريغ هکر رقي دنع رو نم ع هَل غلا نم هتم يلا عري ام یخ ال لقي

 ةردتف ىنملا سكمتا خسنلا عيمج يف ةياورلا تءاج اک « ينم ريغ » انعبثأ نإو و هملظي نم مقتني ال “ملح وہ

 لاي هيلا ىلدأو اهب جيتحاو اهرضحأ هنجُحو هقحب ىلدأو “  ٌةدمّصلا (بيرقلا) « ١١و٠٠ »

 نصفلا طوخلاو  رثيلا يف اهلسرأ اذإ َولَدلا ىلذأ نم ناجع وهو « ؟*”ءاكسخلا ىلإ اهم اولو » هنمو هعفد

 يرذع ( ىنملا ) "ةّيناطوُح ةي راجلاو طوُخلاكم جلا فيفا لاجرلا نم طوُخلاو بيضق لكل يقو ”مانلا

 يريصوبلا لوق هنمو ةغملاو ىوملاو قشملا ة ةدشب نوفصوي نيلا يف لبق يهو ةرذُع ىلإ ةبوسنم
 05 مل ةتفصنأ ولو كيلا يتم  ةرذعم يرذتْلا ىوهلا يف يمئال اي

 نم لقأ وهو عمتجلا لمرلا بيثك لاثلا ركب ْصْعّدلاو - ؟9ناهباوَت ( بيرغلا) « ۱۳و ۱۲ »
 ةفرط لوق هنمو قلا

 ت هل صعد لمر ا رخ م ل اروم ناک یا نع : نع ميت

 عيمج ىلع هصخش يوتحي سرلا نم مهلك هدادجأو َر روج مارهب لعأ نم وع ( ىنمملا ) “يورلاو =
 عيدابلا بوبتالاكق اس ىلع ماقو لما بیک لنک لع برطضاو نصغلاكل ياتو رتخبت لبقأ اذاف نساحلا

 هيبشنلا اذه هجو ترم دقو

 جج جرسلا () وج حرصلا ) جک حرملا (م) +2 علا () چ نآرقلا (0)
 ةيتحرصلا ي) +۹ تافللا «خ) ولع حرصلا (۷) چچ نآرقلا (3)



 ۹4¥ نوتسلا ةديصقلا

 يولس وأ ضافُم يّ نم هاوس يف الإ لفت سيل نم )١5(
 ١ ليللا يف ردحلا اَ هقم ر ااصألو : ةبيتكلا 31 هز

 عقلا د
50 . ) 

 ر

 يراح نابضقلا نم ردت رف يذ وأ لدم نارا نم 086 يذ 3 009

 7 ”fj ®. # ل 5 ۴

 جيزابو نيصاشو نا وسو ركرممو ناَسْرُقو دالج نع وا )1١4(
ce)5 1  

 يرد ڪ ولا يف اطقب يحناوج م بأ رقملاب اغ هارت ولف (19)

 * سب س رك س چک ر ادع نأ ىريالع ( فد ( ج ) (ط) يزاج ( ب ) (ط) ييض ( بلا ر

 . (عم س سا ب لل ) ادع ولار ولو ( ط ) ادع هارت ولو

 م2 وُ 3

 وردلا نم قولسلاو - ؟؟9ضافملا س °> رفر (بیرغلا) وواو

 ةخبانلا لاق ةيفاس ةيمورلاب يهو نيلاب ”ةيرق يهو َقوُلَس ىلإ "ةب وسنم اهذوجأ بالكلاو
 ©0يبحابملا ران حاقصلاب دقو هجن فعالا يوللا دقت هما 2

 الغلا دش يهو ةجدلا نم يحوجدو جوجد ليا لاقي ىلظلا ليللا ”يحوجدلاو 2 كب 0 ةضيب و س

 يريرلا لاق
 ىسوجللا هليل رقأ دقو يجورسلا ديز ابأ اهب تيفلا

 رولا ىلإ اوبسن اكس ايق ريغ ىلع ةريملا ىلإ ةين يراح هلوق ( ىنعلا ) "نال موصلاو  نارأاو
 بركي دعم نب وربع لاق ير

 عومتلا ردتبَت ثيع فَي ابن يرالا دمإلا ناک

 <3 اهثكؤ قبس دق ةنیدم ٌةرييلاو  ہہنع ءاج دق لک س ايقلا ىلع ًاضيأ ئ ريجو
 يرتحبلا لوق هريظنو صخشلا حتاوجلاب دارلا ( ىنملا) « » ٠١

 6ور مارغلا نم لوهسلا َدَجَو مرم اوج يف كلذ ليقمو
 رقصلاك ةا يف حودمملا "نأ ىنمملا صيخلتو رجلا يف يردكلآ اطقلاب يتم رقصلاب ةبشأ تجول هارت ول وقي

 اطقلل يهابشإ نم ذي زأ رقفصان ههابشإ نكلو يردكلا اطقلاك ب مضلا يف ينإ و ےس ج .*

 )١( يريرلا (ه) | عج حرصلا (4) ال ةنبالا (”) لب حرصلا (؟) يت حرملا ٠١
 )5( يج حرصلا (5) موج نادللا مجعم (م)  حرعلا (۷) ۴ حرسلا )٠١( يرتحبلا ۲۸١



As.نوتسلا ةديصقلا  

 يي احلا روذحم شضيرامألا ىئَ ًّش نسل ًارعاش ايدأ هنم تقف (۲۰)

 باطلا رقّسلا ِهلَدْجَأ ليو هدي يف دمي يذلا نانتيلاكو )5١(

 يساوتلا كلم بواجب اف | ِهِتييدَب نم يباَجِ ایت 50

 يعازلا رصع يف يمازألا الو نمر يف يئاطلاب رحاب ال نم (۲۳)

 يريشلا يعاّرلا الو ريرج الو هل راخفلاو اسيا قَدزَرَقلا الو (؟8)
“E 

(Yo)يرارأا سيقلا ؟ ئرماب وأ رمشلا يف اومعز يا لخفلا ةقلمر نکل  

 ( اهريع ) يدارملا مرقلاو سيفلا

WaNsT 0ص ضي راعألاو سس نسلألاكةحاصفلا يأ نسا نيا لجتلا نَا (بیرغاا) «  

 س ضي رعإ عج هنآك ةنؤم اريغتم وأ الاسم تيبلا نم لوألا فصتلا نم ُريخألا يهو يور مج

 ةيسدألاو ةّيعدالاك هتبلغف ةتنطاف اذإ ! هثوجحلا هتيجاح لوقت تاوحح نم ةلوسفأ يهو ر ةّيجحأ مج ”يججاحألاو

 وجه مهني لاقي ة ةديصقلاو ةمطقلاكه ب ىَجاَهي ام ِةوُجْهَألاَو قبمالاو 69"لقملا وهو ىلا نم اذه ٌلصأو

 يذلا امو هدنع ام ترظن نالف ير تملطتساو 7 دہگلاو # يجاهآ عم لاو اهب نوجاهتي “ةيجهأو

 بلغ دقو ثرقتملا يءاطقلاو - « هيأر الف تملطتسا » ليقف نيلومنم ىلإ يع ابرو هرمأ نم لإ ر زر

 ةببارضلاو للا ىعتش ىهتشا اذإ (س) جرا مق لاقي هريغو مالا يعتشلل وهو ملتلا نم ذوخأم وهو ايسا هيلع

 هلوق نوكي نأ زوجي ( ىنمملا ) ديّصلا ىلإ هّسأر ٌمفارلا ٍرَصبلا ديد ا رمل ”ىاَطْقلا رقصلاب ٌدارملاو حاكتلاو

 رع « ضي راعألا » لوق نوكي نأ زوجي و حدملا ٌدض وه يذلا وْجَمْلا نم يجاعألا نع اقترح « يجاحألا »
 ةحودنأضي راعملا يف َّنِإ » لالا هنمو .يثلا نع ءيشلاب ةي روتلا مالكتا يف عجلا ةفيص ىلع يهو ضي راعلا نع

 ةيحاتلا ضرما لصأو لوقلا ن + * جيرصتلا لض وهو ضي رتا نم شارعي ج یهو تس هس يأ «©”بذكلا نم

egg r»هترخافُم نال هوحنو يناملاك ءارعشلا نم نيثادحملاب خافت ال خم ( ىتعملا) «  

 سوأ نب بیبح هعساو بط نم مات وبأ وهف يئاطلا اما لْحفلا قلك م هنم ءامدقلا رخال لب هرادق نود ماا

 ةساملا امس باتك يف ميريخو ةيلحابا برما رامشأ نرم وتاراتخم عج يذلا وهو فورس ثوهشم لویدو

 يلع نب لبجو وف يعازشلا امأو . “ج ةنسم يقوتو يرّتحبلا ةسام نع اه زيي مات بأ ةسايحب فرعتو

 قدزرفلا اأو ٠4" ةنس يفوتو تيبلا لهأ يف هادم رثك أو ةفوكلا نم هلصأ نيلا نم يب رع وهو ةعازخ نم

 مهيب ناكلخ نبا (0) چچ ناكلخ نبا (4) لپ دللرفلا (+) ج حرصلا (©) 5 يريرحلا 0١(



3 

 يدييزلا ورمت الو نامطلا لذج الو بابحلا نبي ال زاب الو ()
 يعدو باع ناسرفق هيلا تدجس يذلا ابيع سرافب نكل (؟90)

 ريع ىلإ بسم لو اراد قطني ا ةريزجلا بارعأب مَع بيرق (؟8)

 يدع َلْحَر وأ ةقباس َميْرَس وأ ةقفاخ ّلظ الإ نت ناب سل نم (؟5)

 قدزرفلا رمش الو اولاق ىتح روهشم رعشلا يف هماقمو ةعصعص نب بلاغ نب مام هاو ميت يب نم مراد نم وهف

 نم امو 1۰ ةنس يفوت نی رعاشلا نيذه الك ےھت یب نم ةيطع نبأ وهف رب رج اًمأو برملا ةغل ثلث بحذل

 طغضلاو ةحيرقلا ذحشي داقتنالا ْنأل امهتمفن اهنأ كش الو .ةاجابم امهنيب تعقوو يومألا رصعلا ءارعش لوغ

 « هل راخفلاو » هلوقب رب رج نود قدزرفلل راخفلاب ىضق "یناه نبا نأ ملعا . "ةنماكلا دوقلا نارهظي ةمواقملاو

 ةرثكك يعارلا يس روهشملا هتني يف ثري رج اهاجه يتلا ريف ةليبق نم نيصح نب ديبع وبف يريفلا يعاتلا امأو
 ري رجلا نيب ضرتعا ىتح ءارعشلا رئاس ىلع الصنم ًامدتُم ناكو حف ثرعاش وهو اهايإ هتعن ةدوجو لالا هفصو

 يت ينب نم ةدْبَع نبا ةمقلع وهف لحنا ةمقلع اأو ٠" ةنس ينوتو تاللا باععأ نم دودعم وهو قدزرفلاو
 ةمقلمل تك سيقلا *ىرما ةجوز بدنج مأ ىلإ اک اتو رعشلا هعزاني و سيقلا *ىرعال ارصاعم ناكو
 وربع نب رْجُخ ىلإ ةبست يرارملا "لاح نبا لوقو ةلزنم مهفرأو ةيلهاجلا ءارعش رهشأ وهف سيقلا ؤرما اًمأو

 0*2 ريقلا “ىرما دج دج رارملا لک أ
 سافر نب ةمقلَع بقل وهف نامطلا لج اًمأو رهاظ ريغ باتعو بابا نباب ٌدارملا ( ىنمملا) م ۷و ۲۹ »

 ليملا دي ز ىلع هنومّدقِي و نیلا سراف وهو برگی رمَم نب ورع وه يديبلا ورمعو . “برملا ريهاشم نم
 ن ناسرفلا ءارمشلا نم وهو باطلعا نب رج ةفالخ رخآ يف تام ىتح دهاجو لساو حااسالا كردأ دقو سأبلا يف

 نبا يبعد وعو ةليبق وبأ يو “ ”نابيش حرش قبس دقو يتابيش حودملا نأل ةلزاتملاب ناييش سراف صخو

 دعم نب رازن نب ةعبب ر نب دسا نباح
 سيلف حيصفلا مهتاسل عف بارعألا نيب ى رت يأ يصف مهّتاسل نأل بارعألا ركذ ( ىنملا) « ؟م»

 هنع زجاعب الو همالك يف جام وه

 رفصأ ريمبلا بكرم لحلاو ورس ماو ليخلل هللمتسا بلغو لَا جْرّسلا (بيرغلا ) « » ٠١
 «0عديعلاو س بتلا نم

 چچ چچچ ةيرملا ةغالا بادآ رات (+)  قدزرفلاو ريرل شلاغتا باتك ىف ةاجاهلا هنه دج )١(
 لح ةيبرملا ةمللا بادآ خيرات (0) جج ةيبرملا ةغللا بادآ رات (4) ج ةيرعلا ةمللا بادآ خيرا (5)

 )١( ا ت جڳ حرملا (4) ج ةيرملا ةغللا بادآ جرات (۷) دراولا برقأ 6)
0 



AYنوتسلا ةديصقلا  

 فلا

 يجاحألا كلت نع ُلءاسُي الو هل بيرغلا يشحو ُموقلا ٌحَرْدَي ال 0)

 توخ بلقلا يكد ايس هيلع ىت رايدلا ناسرف بوپ اع (؟0)

 ياو ييو تي ام ةت ارگ ةرنأتسم ةع ةرعحوتسم (۳۷)
 يكرم قوف اهم تبطاخ تبطاخ  ْنإَو ننيملا هاما ةَحقَص نم قرأ (۳۴)
 ئزاجلا ظفللا يف 'يقاريلا ىتملا هل يجي نأ بيع ريغ ناو (؟8)

 اورا

 يس ىلإ یزعي ال وهف بتشو ةَبِجْنُم 'لك هيلع تقال دقو (؟0)

(TYرارسلا يدي ىلا لکو و هب مايلثا تایی رع تاتا  

 (ط) ةكع (ب) || (طدس سادس ب) ىفوح (فلأ)

 ٠ یاےألاو  مالکلا يشوح كاذکو هنم لکشلا ص وملاوه بي را يشحو (بيرغلا) « » ۳١

 هوو س بيرغنلاو ب وتلا وهو لذما د ُثشأ بين أتلاو هب وو هننع ًابينأت هبنأ (بيرغلا) « “و »
 يلذملا لاق هدقوتو هند هّيشحو سالا نم داوفلا

 © وجا ليل مات ام اذإ دبس ایم داوفلا شارح هب تاک
 يراوتلا يف اك ديك اعلا ءايلا تاكيد يلح ولام ېا الو ساتاا طلا ال نم لاجرلا نم يثوُحلاو

 نيب محق ارعا لاقي و مركو مولا نءصلاطعا مضلاب ٌميقلاو نیما ( بيرغلا ) « جو سي ه
 © ”يرهلاو مق حرك كلذكو ةوادبلا يف قي رع صلاخ يأ ةحاحقتاو ةحوحشلا

 هنأل بیج "ريغ هنم_مالكلا اذه لثم ٌرودصو اًيسراف قم نصت يرع همالك ( ىنمملا) « » ۳٤

 « “حلا روج مارهب لآ نم » هلوق يف قياسلا تيبلا يف ركذ اكٍلّمألا ؛ يسراف

 فحم « يب » هلوق لمل - عيضو ىلإ بدني الف ةباجتلا لهأ نم ُهتاَهمأو هؤابآ ( ىنملا) « » ۳١

 .رعاشلا لوقك هيس
 نسحلاب يأوثلا يتنوُدي فيك مأ معني ايس ارباع اورج ىفأ

 نم ”رثك أ هنكمي مل هنأل هناكم نسحلا عضوف 6 ىنسحلا نم » دارأو نّيَه نم نْيَمكف فخ انيس دارأ هناف

 رمشلا ةرورضل ابيب مج نيتلا حقب « ءس د هنكي محل فاع خيا كلذكو كلذ

a»ف يهو اتي اهتلزنأ يتلا ملا يهو رب رش مج رار سلاو س © راتسا ( بيرشلا ) “ 

 چ حرصلا () چ حرعلا (ه) چ حارصلا )٤( 4 حرسلا © 2م ةساحلا (0) دج حرملا )١(

 ا ١



 A نوتسلا ةديسقلا

 هلا )

 را لفاح رور “لك ودبل هلقكت لينا ةشأو ةئشأ (؟9)
 يياطقلا رقتملاڪ ماج ذإ ءابو الدم ييلكك س ذإ بشق ()
 يم لطألا ئاو للا ىلإ بيتنُم يأآلا يلع ني م لإ (9)

 زيي يغ ايوأ قلك شتر تا مم ذإ رک الما يخ ٤

 ق نریڌلاو عيشنلا ريغ ريغ بدأ الب ىصقألا برغملا حلصأ نم )4١(

 وح لګ هم باک ال مرق كولو ذإ موقلا لمي م (0)
 N ىجآتت اف ولت ٍرَذَح نم هيف ادع تكرت دقو (89)

 (م س سب ) همكت ( لا )
a2 

 نال نيس تمص ااو هت رح نع اهرتسي و اهرب ام اريتك ناسنالا نال دانخإلاو عاجلا وهو سيلا ىلإ ةبوسنم

 وم ةلبسلا ضرألا ىلإ و يره رهّدلا ىلإ قبسُنلا يف اولاق اك ةّصاخ ةبسنلا يف ريفث دق ةينبألا

 ©9041 آهخاو  ةأرملا كلذكو ردا ةر رل ةقانلا رو راو -ليفلا (بيرغلا) «عوو ۸٣و سب»

 رصبلا ٌديدح رقصلا نأل هظّقيتل رقّملاب ههبش ( ىنملا ) "”ةيرطُطلاو س ؟0نعرلاو -
 ذوحلا نم رسل ىلع ثحتسللا د ةراطلا ”يضلاب يعذوُحلاو س ؟*”بسأت (بيرغلا) « ۲و ءا و٠٤ »

 ةلجرو ًايرس اهتاس اذإ ةباتلا.ذاح نم ذخأ ام لك ييف ٌميرَسلا ديوحلاو يذرخألاو ميرّسلا ُرِيَسلا وهو

 رعاشلا لاق "اب هململ قاسم نسحأ رومألا قوس يؤرخ

 “يلاعلا ا مضا اذإ يورخأو لاف تاجاطلا لع نوک أدقل

 وی مهي الال ورمات رأل نوريشم ناچ كشط مجال ولع

 لامآلاب مسن ةاجاتُم ىلع نوردقي ال مہ يح رشا رخثثا كلذ يف مءادعأ تفوخ دقو ( ىملا) « ء٣ »

 يف هلوق اذه ٌلثمو لما مهب رطخي ال نيس آ ىرايخ اوحبصأ يأ واح يف اوك نإ و فوحلا ةدش نم

 ةقباّسلا ةديصقلا

 “نولا قرتك نم اهنوُجاتي اف مهحتاوج نم اودافت ىتح كوفاخ

o)لي حملا  (eچ حرصلا (4) يل حرصلا (©) يلا حارشملا  
 ةيك حارصلا () اللا (۷)  ساسألا (4)  حرعلا (ه)



 نوتسلا ةديسقلا م

 57 8 س ڪر ةصعق 7 5 .

 ينام ريم رمأب - سو ۶ ام كلوا 0 )0
 1 4 000 فاد

5 2 

 2 د ا”

 "يرئارشلا لخقلاب لاشلا تنتج ج یز اًجْيملا ىلإ تيعد دقو (55)
50 

 يِلْطَم راقلاب ةييارف ىلع رنيم عدلا ثاقلَح اتاڪ (40
 ر

 ( حم مس سب س ب جل ) مداح اودر (حک س ف) مهتلسااولع ( ن) (سپ س دك) مییف ( بلا )
 (جک ا حم) دمو ع ردلا يف قلح اہل اک (د) (ط) دروال تأجأح ( دک ) قولا (ىما ہس چک سب ~ ف) درولا (ج )

Cognتایترا سيق نبا لاق ةيناسارُخلا لالا ل اشك ت خبلاو - وأ ( بيرفلا )  

 ديرك لنا عراصق ف رضا ل ينسي و لويللاو ألا بب

 ضيعت يتلا احا رجلا تاشئاجلاب دارملا لعل ( ىنا ) تاو قاخيو ينام عجلاو تلا دحاو يتخبلاو

 عضوملا اذهم قيلي ال سفنلا ىنعج رو وه يذلا شنا لاو مدلاب تضاف اذإ « نيملا رتشاج » موق نم ملا
 َنمطلا اورثكأ اوناكم هنأ عم مهلتقت مل يأ مهنم ًاريثك تييحتسا هانعم لمل ”رظن هيف « مهم ”تيقيأ » هلوقو
 8 - 538 e 8 ۴ س 35 0
 قبس دقو . ءامتلاب ضيفت يهو ةّيئاسارخلا لبإلا ءاوف اك قعساولا مهتاحارج ءامدي مهحامر اوورو كباحسأ يف

 هئادعأ نع هشم حودملا ملح فصي ؟””هيبشنلا اذه ريظن

 ملا امهيف مفلاب ةيسارقلاو سارقلاو يري رشلاو س لوشلا (بيرغلا) « ۷٤و » ٤٦
 رجالا لاق ياو ةا ر ف تیز اک از یاو هرس - كلذ يف ثألاو "كسلا اهريغو ىلبالا نم ديد

 © تايسارف الاجأ تبر رتای راوحلا 'تنكضت ال
 رب رج لاق دار تنآ اي هذهو ةيلاف ىلع داني وه الا ”ةبسن ةيسارقلا رتسيلو معآ لوحقلا يف يهو

 © ذم دَْسو ةيسارق ع  اوبراح اماذإ دعس ينب فكي
 الثم اہم رض لبالا نم مهلا حاخضلا رتايسارقلاب ىن « ثلا ”تايسارهلا َىَضُم نم » ٌحاحملا لاقو

 کا ہل ےس
 بيجي اک م هَسوْعَد تبجأف برملا ىلإ كرعد دقو ( نما ) **”قلاو - ليلج يأ ةّيسارك كلمو لاجل

 لحفلا قايتشاك ب را ىلإ كقايتشا يأ رشا عبس اهمضو نم اهيلع تت ىتلا قاينلا ةوعد يزرع لحفل

 حودمملا َةَبَش راقلاب هدسج لُط ص لقب ىلع تشن برملا موب عر عردلا تاقلح اًعأكو . قايّثلا هذه لثم ىلإ

 « تئجئج » هلوقو ةيسارقلا حرش يف لججاب لجرلا هيبشت قبس دقو راقلا داو 7 هعرد اوسو ملا لجلاب

 ی !ىج هلوقب برشللاهاعد اذإ 5 ةا اهوحنو لبالاب اَجأَج نم

 حاسسلا (>) ۴ حرملا (ه) واع حرعلا () دع حرصلا جز  جاسسلا (0) 4چ جرصلا 0
 4 جرملا (5) ناسللا (۸) < مكي ريرج (۷)



 Ao نوتسلا ةديصقلا

 يجاڌألا ِتاضيَبڪ نقلا هيف بل اذ تاوسألا لجَر متنا (0)
 1 «<فلآر

 يواَرألا ملغ نم عتمأ كءوقلاو مهسفنأ تامه نم مش أ عرشمتملاو (عة)

 يراسألا درو مب جّرضم نمو بامشلا يف ره رط نم اوَدَك تح )6۰(

 نامألاو ايالا نيب فرت ةا باتقألا ىلع ىراسأ نيو )0١(

 يارا يديأ ةرجاه لك يف انكي دقو اهيدلأ نأ (00
 4 (نظ) بشمال ( فلا )

  هثتريدأ هدضو يلمأ هئلمج يأ هللبقأو هتلابق يلب هللمج يأ ءيثلا هللبقأ ( بيرغلا) « ء۸ »

 هوحدت اهنأل لمرلا يف مالا ضي« يهو ةوخدأو يحد عج ةيحادالاو - 20سونفلاو رج رلاو
 تاوصألا لجز ( ىنمملا) «“اهحد كلذ دب ضرألاو » زيزملا ليزنتلا يفو هيف ضيبت مَ اهلج رب هطسبت يأ

 لاطبألا تاوصأ هيف رثكت ميظع شيج يأ

 لوذجلاك ثريغص رهن يرسلاو ”“  يواَرألاو س 7 لا (بيرغلا) هاوو د
 نکو ٠ سايقلا ىلع ءايرشأب هيف عسب لو فايرُجو ير جأ لثم نايرسو ةيرشأ لاو لخفلا ىلإ يرجي
 رثك ا وهو فاك الا وهو كي رحتلاب بتق ممج باتقالاو 3 برسا عج يأ جلا عج يراسألا نوكي نأ

 « ملا بضل ال » باوّصلا لمل (ىنعملا) ريعبلا مانس ردق ىلع ريغص فاك وه ليقو بتقلا ن م كلذل الا عتسا

 تزف لولا نم عنمأ مو لابجلا نم ىلعأ ج مع شبح مهتباقمل تثج يأ هلبق اء قأمتم تيبلا اذهو
 ىلع ادعاق اريسأ مشب و رمش هزاهنا رمدب اجررضم مهب و باما يف ادورطم ميش راص ىتح كءادعأ

 حودمملا ءادعأ ىلا ر مجري © ادع » يف ريمضلاو ةويحلا ءاجرو توملا فوخ نيب عرس امضاخ ًامشاخ باتقألا

 زيزملا لي زةتلا يفو « ُموقلا فز » هنمو عرسأ اذإ يللا فز نم هلمل هنتي يف لوك « ؟ فزت د هوقو

 »© نوعرسي يأ نوه رب هيلا اوقاف »

) 
 ىنمللا ) ابرج عمج خيارا ل رجالا كو قلا ( بي يرغلا)

Go» 

 سشلا /لبقتست 7 يلا ا يديأب ديدشلا ترملا تقو دودقلاب ةدودشم ابنك لاح ىتاسألا يأ هّبش

 سشلا “رع ًاناولأ ناتو 'تراد اهنيك اهمم * رودتو

 چ حرملا (ه) چ حرسصلا (4) ج ںارفلا (*) پا حملا (۲) ج حرسلا ()
 يلي حملا )٠١( چ حرصلا () خج حرصلا (م) 7 حرملا (۷) چچ ںآرفلا ()



 نوتسلا ةديصقلا معك

 راشلا جس يف د ٍدواَسألا لغم موق كوس تُم ةيبلا اوفس (06)

 ةيراألاو ياا تاقرْورْعُم ِلَقُم نع سلا ر َروُرَح نوقت ْذِإ (2ه2)

 يساركلاو ًارْرُخ رانا ىلإ اورطت ام دعب نِ مهب لاجل اول (هه)
 1 (فلاد 5

 يفرم يئسلا يكاز هللا نع ضار رةق خأ نم ىلوأ مث مل لوا (ه5)
 ٍّيِرَم ريسخ یوا بيئاصو ةد زعم ينس مار (۵۷)

 يَ وا ماكس رقم نم كيس هيداش ْنَع لست الف (58)

 (جكر ةف نأ ( فلا )

 دوسألاو -؟فتست ( بيرغلا ) اوفتسمت يف ريمّضلا نم لاح « اًنَتْلُم » هلوق ( بارعالا ) « هم »

 حجل ةفص ناكر لو د ديال مدأو رقصال لدجاك اإ لح دق هنأل واس علو داوس هيقو ةيملا نم ميظملا

 ةبارد الو رةباده ريغ ىلع رتاولقلا نوطبخي ( ىلا راف لاو كسلا نم يرض يرو ىلع

 ماهل مترتت نيح حاترتو طش “تاي اهنأك ويف مِيلُجْرَأ قوس ا یل

 راهناب الإ نوكي ال ٌمومتسلاو لیلاو راهلاب نوكي وهو هحفلو سمشلا رح زورا (بيرغلا ) « ه4 »
 ىتح هانيع اهم تلاس يأ حومدلاب هانيع تقرورغاو س « ر ورا الو ُلظلا الو » زيزعلا ليزغتلا يقو
 2 نڈلاو «©2يقآلاو قرع نم لاميِفِإ وهو اتقرغ

 مرَيصف ي ءاركلاو رانملا لهأ ىلع _:رورّتكتب اوناك ( ىملا ) "خلا ( بيرغلا) « هدو ههه

 هب قووم كيس تنأو ادي ىلع الفاو باتيلا مل وأ وأ م ۸ ليلا م مل ليوا هلأ ني روهقم كلاجر

 رذحاف ثلا كب راق يآ كلَ دق هانم« ديعوو ردت كل مل لأ هلو ليج هيس هللا نع ضار

 ههركت ام هلل هل كالوأ ليقو كالا وأ ًباقملا كل لأ انعم ليقو ليلا نم ةمواقم وهو كل ليل انعم ليقو

 « یوا كل یوا » یلامت هلوق هنمو ةدئاز « كل » يف مالا

 مهسلا باص نم « باص مهس ءىطاوختا نم » لمل هنمو ءىطاخلا ٌدِض ُيئاّصلا ( بيرغلا ) « هال »

 ةبيصم وهف ةباصإ ةّيكرا ُمُهّسلا باصأ ًاضيأ لاقيو ربي لو اهدصق اذإ ( ن)ةّيمكرلا وحن

«oA»فدا وهو ساطرقاا باصأ اذإ مهلا طرف نم ضّرتلاو فاما طرا (بيرقلا)  

 چ نآرفلا (0) 2 حرصلا (ه) جک حرصلا (4) چچ حرصلا (<) ج نآرفلا (؟) چ حرسلا ()



 يشم ريغ نام ءاّضَقلا نإ ست الف يوٿ اع هاّضقلا ىَرَج (ه9)

 “رضس ريغ رمأ تحت هل يفقي هاه ماق یت مرا ردابو )٩۰(

 يلو رومأم نيب هرفتق هاو هايتي حما فرس جو
 ةيقارملاكح وتس آلإ بويثلا الو ِبوُأُقلا نود نم ءاقلت سیلو (0)

 الاب * بوطلكب یر بورا ماب برأ بط 60

 - ا رو .٠ هضاب
E (0)قينحلا ندلا ىَرُع نم ةَوْرُعو مولود ناكرأ نم كرمعل  

 ا

 ييي فيسلل دَرجلا وهو بذ تدرج يتاوللا فويسلا یک موز
 1 و

 يامإلا يالا دضَع نم دشت امو راققلا يذ نم يفتت ام هل (5)
 هاو

 ؟ نم ُيمَتلا يف يتآلث ام اول ل 0
 06 2 هرو

  (A)ين إلا تريلا نم يراد امو مخ رانا لهأ نم لذ امو 0

 يِذاَوألا كنت نم فّيسلاب ضوخت امو رايلا كلت نم 2 امو (59)

 خر ًارولس ( ط سس س١ -- هب) ارويسالا نويملا الو كوللا بود نم (ب) (ف س حم) تحت (فلا)
 (اهریغ) ىغتبت (سا س ب ) ىشتقت ( ةيشاح عم ) (د) (؟) فيسلط ( ج )
 طر باک (ر) (ط) لل (و) (ط) يقالا ( ه )

 فالتخا ةرثكل في رحتلا رم واخي ال نوتسلاو يناثلا تيبلا (ىنملا) « واو ۰و۹ »

 ٍناضرمت ناش ناتوقزتلاو عور عمج يقارتلاو ةليطتسم دلجلا نم دق وهو رس عج روتيسلاو هيف خسلا

 يقارتلا نهلا لحأ دنع يقاّرملاو ةَ او لحكرلا طساوأ نيب ام نامت ناتبشخ ایا اھو بيلصلاك وللا ىلع

 اريصب ارغام هيف راصو هب برد برأ ( س) ءيشل لاب براو ب لا (بيرغلا) « ٤۹و ج »

 « أم ُدْعَو ناك هنإ » ىلامت لوق هنمو أَم عمج وهو ةيتآلا ىن ين ,Til — ري رأو ةبمرأ وهف

 ساتل عم ةرشالو للا نسح ينال 232# رحتلا (بيرغلا) « ةةودمو ۷و و ده

 تسي رد نم هلعج هزمهي مل نمو هعفد اذإ هارد نم مرش ءاقتإلا هانعم ناکه زه نف زوم ريغو ازومہ نوكي
 قيقحلا فيسلاب دارلا ( ىنملا ) 200 اوگلاو س © 2ةاينلاو - هديصأ ىتح هللتخو هل تلتحا يأ يلا

 ۽ حرسصلا (0) كي جرصلا () لڳ جرصلا () چ نآرقلا (2) جج حرصلا (00)



A‘°Aنوتسلا ةديصنلا  

 وكم ج يلوتلاب هتكَرت  دقف فوغلا رتلا كلذ نع قو )۷١(

 يبيك ريغ هاو دئار ةقلكم ريغ هابز تدجو وج )١/(
 سا هما ا. رق م 1 . 0 ربي م. عشا ا. اعي 1 3 لاد

 يجرم ريغ ماوس هيف سانلاو قنكاس ريغ فوجر هيف ضرالاو (9/9)
 ت{

 هَ ےس ےس

 قام ريغ مرعب اوذبتسا الو تلتصثم ريغ يغيس اودمتسا اف (۷۴)
E? 

 ينبَم ريغ ًاباَرَح هيف تشو قمر يذ ريغ اوم هيف َتْنَبْحَأ (۷9

 ةيقاقألا دب نم ٌريِطانَقلا اهم  تيبتجاَ نعم ذإ هلاومأ ْترَقَو (۷)
 2 ع 5 . .

 يعار م عار لك نم كاويم دي هلص مل ام ىلا هنم َتْنْسَو (۷)

 يع ق “جارح عاضو هنم عت ريغ رو كد ام دن نم (۷۷)
 (م س سب ساد ) مهم (ج)  (ط) يام (ف)  (جک س ف) هتم (فلا)

 5 -. - و - + - ول 58

 يراش هلوقو “هب مهتيمست هجو قبس دقو جراوللا مهو ةارش همجو يراشلا ثنؤم ةيراشلاو عملا ةغيلخلا

 كلوق نم « ا فيلا ضوخم » هلوق نوكي نأ نكيو . فيفختلا لصألاو رعشلا ةرورضل ءايلا ديدشتب

 نم موق ةزمهلا ركب ةيضابإلاو قوف ىلإ هتعفر مث هنطب لفسأ يف فيسلا تمضو اذإ « فيسلاب هتضح »

 يبيمتلا ضابإ نب هللا دبع ىلإ نوبسني جراوللا

 ©0ةلوسلاو  فوجرلاو 47# فئارلاو کو ا (بيرغلا) ۷۲و ۷١ وام

 كن هم وجو راطنق عمج ٌریطانتلاو س "یتجا (بيرغلا) و۷ والو و ۷و »

 « ةرطنقم » ملكوقو « ملا ريطانقلاو » هنمو ضعي لع هلم ٌريثكلا لالا وه ليقو ةف وأ اب ًابهذ روث

 لدو ~ لطرلا فصن سدس وهو يقرأ مج ٌيقاوألاو س کوم 4 فلأو وردم ردك ةلماكي أ ةغلابم

 ۾ ًةدحاو دك د انك دف ٌلامجلاو ضرألا تلو » هنمو ضرألاب هاوس ىتح همدهو هقد ( ن ئاخ

 اهتزاز اھ د ليق

 + حرصلا () لج حرصلا (4) وكب حرصلا () 4 جرصلا () چچ حرصلا (0)
 چ تآرفلا (4) + نآرقلا (4) ےل حرصلا (۷) ٠ يه حرسلا ى)



 A4 ثوتسلا ةديصفلا

 يروا بعشلا ىلع زورا يهو ٠ اهُدِيوُم تنأ ران رح يلي نم (/)

 زيكاركتي ىئنت كابالا تب مذ قيامك لذ ن مآ (۷)
 فلا

 يراوألا يف يكاذملا كيلع : تيا دقو كيلع ينثأ ىَقَو مدي يار 25
 ( يف ) 5

 ريراَرَدلا رع نم كتر < - تارا دقو باّحّسلا نيب انقلا ترک دقو )8١(
ig 

 س هه e م يا
 يدم ريغ ضرع ماللا قلي ءلئاس موي يَ e كيدف (650)

 -3 £ . 2.6 .٠

 يڃوق ريغ ضرع سالو هم  قرهاط ريغ سفن لماخ لک نم (86)
 ( ريغ ) لما( طس فر (د) (ط) ةئاس (ج) (ط) قوق (ب) (دك) يداوألا ( فلا )

 وهو قاكلا "رضب كل عج ياركلاو - ٩ لداجألاو “زورا (بيرغلا) « ۷۹ و ۷۸ ھ

 ياركلا نم ا هناوقل لداجألا نم حودملا لعج (ىملا) نوللا يوامد دلا رتبأ زولا نم برق اط

 جراوفلا ضرأ 7”2يرورحلا بعشلاب دارلاو مهفعضل

QA‘دَ كبح ًاضيأو . ةبادلا لسبع وهو قيرآ عج اهفينختو ءايلا ديدشتب ٌيعِراوألا ( بيرغلا )  

 هلادعأ لاتق ىلع حودمملا ةئوق فصي ( ىنمملا ) "9 يرارتلاو س “نقلا ( بيرغلا) « » ۸١

 « تاس موي » هلوق ( ىنملا) ”””ييولاو - لاو اهلا (بيرقلا) ۸۳و۸۲ »
 هموليف هفورعم دحأ هلكسي اذإ | هو سبي يذلا ليخبلا كيدني ىنمللا نوكي نأ نکو في رحتلا نم اغ ال

 هضرعو ”ةشيبخ هين نم هنوكلو هنأش ةراقل دحأ هيدقي ال لياذ ضرمب مترا قلي وهو هلخي ىلع نوُماللا

 يرتحبلا لوقي ىنعملا اذه يقو سند
 رشعلا الو ماد نم درو سخا الف مد علا ادعاب اجر كادف

 ۰2٩کا مهفورعمو وس ماف مکا ْتلَضو ماياجس تالا

 ج حرملا (0) بچ حرصلا (0 E حرصلا () چ حرصلا (9) (مومسلا يف ) اچ حرعلا (0)
 ) "v٣ يرتحبلا )٠0( + حرملا (ه) چ سلا () تب حلا (۷) #1 حرسلا (5)

6 



AN’ثوتسلا ةديصفلا  

 2 و عومسم ٌمركأ تنأف رسب وذو جنت وذ كندقفي ال ۸9

 يميتلا للا فتخأ يف كما يبست 6ايخأ بدلا نع يفت (۸)

 اط ريغ يايا يف متاحب يف فل رحل أ تخ خا تکا (85)

 يدايلا بڪ ىلع ٍدايإ تلم الف كيع اولس مر وتب اذا 890

 ريخاوألا دوُدْشَم نابيش تنيو ائوارش ابوُرْعَم مراكلا كل )۸

 ريْنَر لك يدع تنأ اكل تج امو ناييشب كئقأ مو (49)

 يدو "ياهي لك تنأ لب رَصُم نم فالحألاو ةعير لب ال (60)
 يآ * کس يدنع كدحو تنأ لب تدلو امو ناندع كلن عم عسش لب (۷

 1 (دك) تنتأ (ب) 0 تا

 (ن) فلز نم لإ ًاقاح برق هانعم « متاعب يل فلزي » هلوقو حضاو ( ىنملا) « مك و مهدي »

 فنحألا وهو نياَتلا رابك رم فئحألاو نسحأ ناكل 6 ماحب يل ميمي » لاق ولو بترقتو مدقت اذإ

 للا يف لٿل هب برضُي اهيسنا ىلإ ٌليْلأ وهو فتح هلجر يف ناكو ميت ينب نم رخص هاو سيق نبا

 مامتوبأ لاق « يبات خرف نم ملحأ » كلذكو « فنحألا نم ٌملحأ » لاقي

 د ءاكذ يف قحا 7 يف متاح ةحامس يف ورم مادقإ

 ) £ .٠

 بمكر کذ قبس ( ىنمما )  حشلاو - ؟”يخاوألاو ° یدارشلا (بيرغلا) « ھ۷ د
 ٠۷ ةديصقلا نم رشاملا تيبلا يف

 جل حرصلا (4) لج حملا ١ ٣( اچ حفلا ۸٩) ما ویا ()



 نوتسلاو ةدحاولا ةديصقلا

 تاقحلملا

 « نوتسلاو ةدحاولا ةديصقلا )

 يلع نب رفمج حدي لاقو

(١) 
(۲) 

(۳) 
20 

(6) 
03) 

(۷) 

(۸) 
3 )4( 

5 )١۰( 

۷( 

0 

۸0( 

0( 

 قلد

05 

3 099 
(WN 

 ذيل نأ بيلا انه آل
erت و 2  
 فک ےس بصل مآ

 قلق نم نوفا هاك انج
 ةردخم ىلا ًاقابتش نأ

 مب “ر و 3 ٤
 اشر يي ناجشألا هنر ءاخو

 هّدّجَم لالملا كاذب نيب
 ُهروص فک هلا رای

 دأب قش تحب بواب

 يا ج ت . رمال

 تلزب نإ ٌرارشلا. اهنم بماي
 َْتَرَدَع اذا اهند يف معسل

ep 

 هقيرابأ یر ا

 ا 3 .٠
 ديلا دنارلا هنج امل
 . تک هلا یا لاب 4 4

 2 ا وو وسو
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 هت ام هنم ولف حلا
 دَجْسَع نمو رهوج نم نسحلا يف
 اهب لرب مل قطانم
 دجس رظافل تدي اذا

 ذل بز بارا ةناجر
 دوو وأ هيف ظا حرس نإ

 ديمي يذلا قلاطلا ىرت نيح
 ر م

 كعسلا وسب أ ةيحاص
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 نقدفلاو ماك لا نزح بوی

 ده هب اطقلا ٌب'رسو لیلا
 “کئ يبأ ىو م ةحاس

 يآ مرآب بور ثيل

 وب ملو الب ۾ يذلا كا

 ذونألا هب ىتسبلا رجلاو

 ددوسلاو تام راو دجللل
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 ”رتمجو اتع بارلا نبأ “يليلَح
 س ۶ ےس

 مدا دلخلا ةنَج نع یان يلبقف

 رف الإ ماَيألا ام ليل
 هاجت ةارأ ال تأ ىلع ياف
 يت أ قوشلا نم ينب اًنككو
 انني فئاَسلاو ىحيب هار

 ن طوم ولك يف هنع يلم هنم يلف

 فاق ةرْشَع عشب يف انشيج لهف

 ويايب 3 ينأ يكت نال

 ةر 2ا يا يءاس دقل

fF =ل أ وجرال يا وک  

 ةمينص نم ينتيلوأ امي تفلح

 اد د د ول رهشلا اذه دَر دقل

 يتق ام نأ ىلع

 وش أ اذإ

 ”لياو هيلايل ىدحإ يف مهي نإو
 جش يهو مايألا كقراتت 2000 2 ر

 ريتش أ قا

 هنو اإ هلم مو م اف

 ةيشم ٌروهدلا هيف ْتَيِطْعَأ ولو

 روك و اهنع تن لش ةنج

 رظْنَم ضرألا ةحاس يف هَقاَر اف

 رفمج ماو رف الإ سالا امو
 رمت هارأ آل نأ ط يل امو

 وأ ئاو هنم ريشي ٌُهاَرَأ

 رکا تسلام هنم ی وبولو

 را حلاو شيجلا يف هب یش

 رصقُم ةرشع مطب يف نقوش لهو

 ری كلذ هنع يني

 شو ”يظع هتم كسم اهب

 راو ڻي اف ۾ يري
 رك تسيل دپ نم يدنع كل امو

 ريم

 رغم كاريغ ه'رطنم ملو لاوس
 0 و نر ا هيف طم

 رصقتت اہک اهنا
iريصيو هيلإ ىرسس امل  

 ردح ةممد الإ يه اف

 رح ربصلا نم تابيلس كيلع

 فازت حملا دْجَولا نم كيلع
 يخي ءاضقلا يف الع ناو

 داملا يف ةفينح كاوس

 مك
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 نوتسلاو ةيناثلأ ةديصقلا

 نأ كنع مدت ام اهنع َرخْأَت

 يخسولا يف كلغش ,ضمب نم هل تغرف

 رنج لآ هيأت يف کشی
 یمنا ووذ يفتت ير ةجيتت

 موقع تناك وقلا فك ناک

 ىجس كيف تيما دقو تلقو

 الغم بكاركلا قوف ينا نم
 ت ءيث صن هيف ناك امو

 روصم لالا آلإ في امو
 قليني تْنِش اماذإ لسو
 ىلا هب لري نأ الإ قبب لو
 هلهأ تنأ ا الإ نكي مل ناک

 ىلعلا توا يذلا بحرا جَرَ وع
 ةضورو نامطلا ُلَدِج ىّ ثيحب

 ىَرَولا ىلع تامركلا شت الولو
 ٍةَدافو ماع لَا هيف احا

 ياو حالا فا مَع دقق
 ىدكلا نم ُرْيجَتْسْلا هنأ ام اذإ

 ر
 هتسج

+ 

 رخاشملا هتاقيم يف
e 3لاو 07 ا 0  

 رک كيلع ًاماوعأو ًاروهش

 عمم

 مدت
 ١

 ص ا 4

 رفتم لدخحو طوسبم كف'رعو
i of eمک ع  

 رمهو هلؤس ىطعي كلش
 اورثك“ أف هنع ناک را ثدَح دقف

 رذمي سيل هلافغإ نع كلثمو

 ركشي رخنلا اهل قبب يذلا لثف
 ہل عم ضخ 1 .ِ

 رقي و يار لک اهنع رجس و
 ر م و سلا وو
 ر لد دوعسلاو افر هتغاصف

 رهيو هنع يملا ماتت رک
 2 ع 5 7

 ٌرظنأ هيف “اق يناك تبو
roeم  

 رهظَم بك اوكا نانعأ قوف امو
00 

 رثؤي ايش تارا ام قبي لو

 "لالا “نأ ول كاتب
 سيل ”قطأن الإ وه اف

 توراه دعب نم هكرشتو
 واس سل وي 5-5

 غصب كردق دنع _مظع لكو

 ينو ىعَرلا مايو هيلإ
 هرجنمثلا ىدتلا ع وبنيو نآيبلا

 ”كنُم فرعلا نم داو يف ثدحيف

 رحتي و لهي نم الإ ساتلا نم

 عوج
 ر وصي

 رحشي و
 روگ رطل رع نار ءنل
 ردجا هللا ىر نمم هييظعتل

 رد ناك يذلا بطلا نما دق 152
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 نوتسلاو ةيناثلا ةديصفلا

 ر ةماغ هنم تاش مف

 ىتفلا هني نم راودلا ءا کو

 ِدّيَمُم نامزلل ريِسأ نم مو
 ٍدَجْسَعو نيل نم هيف تاب و

 ميرا نيلاعلا قزرو ةايح
 باج “يلع بصي م تثش اذا

 رصارع نيب ّرملا لويذ جا

 لا ىلإ دوفوللا هيف ٌمَتْشَأَ

 يت
 اهب یقدزاف ةرظن هيلا ترظن

 ىّدنلا لب هنع برا كتلْعَش دقو

 هدهع ترد ينأ

  eعش 2
 يشم ھا وس a نم كل 2

 طم هنع لاها اَقإ آلآ

 کم جالا صلاح نم هل بشر

 i س لوسا < بايلا تطيه ام اذا

 ا مايللا هيفافح فحو

 هُمادهنا یش سيل دْيشَم هاتي

 اوم كتود هلم بانر تیب رب

 جدلا ينل "وح “رنا ییا يص

 5 ءاقالا 2 بحل ي

 لور
2 

 هليحر ءال 8 يو
iy ر 

 ندي سيملاو سيلا هيف *

3 

 رٿ ٌةضي رعلا عرضرأألا هب تح

 رسم وهو هبات نم سياف

 ركوسم وهو هلع یتا 48

 رخفمو دم وهو الإ حضي لف مف

 رقوم بیصن مهنم ئرما لكل

 قولا نمثل هف شت |
 سلا ياشلا لاح ام ناو

 رّبشلا ماقلاو هيف نذالا يل

 یو ميرككا ّدهملا اطمح دقو

 رکی الو كي ال ناک نإ

 رتو رایو ينيك ثجلا لب

 ردبت جيجأنملا ٌلاؤعلا هب ریست

 رجم شياو اهيا يف للا نم

 شنل ءال يطابق هيلع

 تخيلت انقلا "ويلاوح تافو

 رھ
 ره رع هيف الو اط هيف امو
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 . مصر ضي كيلع ًافانشإ حيي و

 ل
 زارت دنالاو ناسرلا ىلا صبت
 مع 7 ةيكارك ایف هزار

 شحولاو ثخ لا هيف نمو

 2 لابا هيف اد

 هو ياو ليلا هيف لهم
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 کتو را ءالا ىلع حور

 ردك لبق نزلا ءام برو

 رن كرابلآ كل ر نهنمو

 و ايف تا ىتل اب

 رولا عيب رلا اهنع 2 7
 منت ال عئادغأ نم ماقا

 « ضيا لاقو )

 ىوطلاب سْدَقملا يداّولا اأ الأ

 هباق شيلا * قلا 3 ايو

 داع ميفرلا بازا كلم ايو

 ادي اذإ ريمألا َنْنَأ ال سن اف

 ههجو رتحيفص نم يرجي دولا الو
E)اھ اک ىح دجلل  

 ج لئاشلا كلت يبأو 8

 ةلودو هنع سفنلا رص فک

 ًاماد تٹشوأ سالا ءاش فیکن کف

 نر لین ىلع انيذلا a الو

 قوُشَم كيلإ يلق ىَدّتلا لحأو
 تور

 ىي رط كيلإ ددي ال باذلا ىلع

 قيرَف يهو دجلا عج تق

 قور هكلم ىرحب خوري
 قوش نيل كاذ نم ناك اذإ

 قحر بازذملا هآياجس يف ترج

 قيتع راجْتلا < نأ ىلع يلد
 قيمت جاجا ع ضرألا نم

 قوق كريغ الا ان سيلف
 ؛قيتح <تنأو الإ اهب اف

 «ىبانلا ةلئاش دعلا موج » ميض» لوق نم ( نظ ) ىبانألا لودت ( فلآ )

 ( ةينيطنط اق ةعوبطم ۷ هو ۷ ٣ص ) ناقاخ نب حتفاق «سهألاحمطم» نم ةرصعلا تايألا هذه ( ب )

 ء ٠ يسلدنألا يلاه نبا ىلا اهبل دقو



 ىلا تاقتا

 4 بدألا بتكو خسنلا ضمب ىف دجوي امم تاقّرفتلا )
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 « اضيأ لاقو )

 ْراَصِق تلو دق لاي لاذ زاد آشا نيتبَللاه عزاب

 زايلا سوف سالا اهو مدبب اسا تاب عونا
 چ2

 ( رمشلا نم هل « رخديلا ةمّست » بحاص ركذامتو )

 درولا كلذ نم َراَدْمِإلا اون دقو اللا سرک أ نم رولا اوُماَدُأ بارو

 وارولا ىلع حاصلا دنع ىلا وقس مهبرقب لت يك مهلع ت

 دو

 4 ةديصق لرم هلو )

 شيتا ةع يرذأ تنك املا ىل حفص اجر حاس م ولو
)4{ 

 42 هل ٍةديصق ٌملطم وهو ًاضيأ هلو
 ءاتأظلا رتالغ بيج ناو هامدتلا غال حابسلا ےس

 ود

 4 هناويد ق سیلو هيلإ بسني امو ل
 مينو مآ اهب لح حيل ةققرب لح
 حير هاوس ءيش “لکو يلاملا وذ هللا اهب لح
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 ةّماحلا لئابقلاو صاخشالا ءاسأ سربف

 (اهيف اوُحِدُم يتلا دئاصقلا نم فرمت األ اهتدجارم انكرت دقف نيحودمملا ءامسأ اَمأ )

 + ( نامطلا ) لذج

 ج مرج

 ایپ لورج

 چ ريرج

 ج رجلا ( وبأ )
 3 ئدنلجلا

 چچ بايحلا ( نبا )

 اا يرورح

 بج بازحألا

 4+ نيسحلا
 "ب ريح
 غ صوحألا

 ++ ررللا ( نبا)

 م ررخ (ونب )

 Ter لید

 ¥ نزيوذ ( نا )

 اچ راقتلا وذ

 7+ يعارلا

 باج ةعبب ر

 +4 نيعر

 +7 قرازالا

 مضي ايركز ( وبأ )

 ړل روباس

 هيب ناساس
 دج نایفس (ىبأنبا)

 دج ( لاب )ركاش
 ج يترفنشلا
 ؟؟ نابيش
 ماهم ةعيبض

 + رهاطلا
 45 داع

 + ىرتحبلا ةدابع ( وبأ )
 45 هللا دبع

 چچ هللا ديبع ( نبا )
 چچ باتع

 ++ يودع

 + يرذُع

 +4 كيلامّصلا ةورع
 ++ لحفلا ةمقلع

 چ پرکي دعم نب ورع

 © صاعلا نب ورع

 چ يدبب زلاورمع

 چ ورع ( تبا )
 ۾ يونغلا

 4+ ناليغ

 اخ قدزرفلا
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 کل ينا

 ++ ( ينابيشلا ) دمع
 + ةيدلخم

 ++ ناورم ( وتب )

 2+ ةر ( وني )
 2 يرع

 مابك رع( تبا )
 ب ءارجلا | ) رضم

 جج رڌنلا ( نبا )
 مج روصنلا

 ++ لی ونم

 کچ ىسوم

 ۾ يدها
 ج بلهملا
 جل هليتن

 جهلت
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 ++ ( سقارف ) سلقرف
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 ج نيطسلف

 ¥ سدق

 ڊچ ةاراوآ سدق
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 قناه نبا ناويد حرش ىف تلمعتسا ىتلا ةعجارملا بتك سرهف

 ناكلخ نبأ

 نودلخ نبا

 نودلخ نبا

 ريثألا نيا

 يربطلا
 يني رقم ا
 يزي رقم ا
 ناقاخ نب حتنلا

 بيطخلا نبا نيدلا ناسل

 يعذلا

 راّبألا نبا

 يدنشتلقلا

 رصم أ نايعألا تايفو
 رصم ريخعاو أدتبملا ناويدو ربعلا
 تو ديب خيراتلا يف ةمدقلا
 رصم لماكلا
 1عيل عمد 3 اوثملاو لس .رلا خيرات

 رصم راثآلاو ططخلا
 سدقأل تيب ءاننللا ظامتا
 ةينيطنطسق سفنألا حطم
 رصم ةطاحالا

 ةيطخ ةخسن مالسالا خيرات
 ( يناطي ريلا فحتملا)

 طب رجم ةلصلا باتكل ةلكتلا
 رعم ةرازولا لان نم ىلا ةراشالا

 يأ + ميج هيف رفس ةيطخ ةحسن ستقلا 2ھ وج ده َى

 (دروغك ؟نبلداب ةبتكم)
 رصف بيطلا حفت
 نديل | برغلا رابخأ صيخلت يف بجمملا

 رم ىثعألا حبص
 ) ثويلجرم ( رصم ءابدألا مجعم

 ٠  رصم لحنلاو للكل
 Leyden ملا برات

 رصم ادقلا ينأ خيرات
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Germany Deutch Mor genl. Von Kremer 

Gesselloch, XXIV, 

Uber den Schitischen 

Dichter Ibn Hani 

 رصم صيصنتلا دهامم مجرا دبع

 رصم | مالسالا لبق برعلا خيرات ناديز يجرج
 رصم ةيب رعلا ةغللا بادآ خيرات نادي ز يجرج

 نارهط حاحصلا يرحوملا "
 رصم برملا ناسل يرصللا يقي رفالا روظنم نبا

 رصم | سوماقلا حرش يف سورعلا جات يديي لا
 رصم |راثآلاو ثيدحلا بي رغ يف ةباهنلا ريزثألا نما

 تو ديب لآللا دئارف بدحألا
 نديل دادضألا راشب نب دمع

 رصم برمل مالك يف اع ل يجانللا دحا نيدلا باهش  000 5 0برعلا دلك يف اق بسيلعلا ءامش

 رصم صصخلا ةاديس نبا

 تو ريب دراوملا برقأ يروخللا ديعس
 بوأقلا راش يلامثلا

 تو روب ةغالا هقف يبلاعثلا

 توري ةغللا يف رداونلا ىراصنالا ديز وبأ

 اهبساني امو _.ريواودلا
 رصم ناويد . سيقلا ٌؤرما

 ناود | هف



 و )

 رصم ناويد لس يآ نب ريحز
 رصم ناود ةرتتع | ۳

 Leyden ناويد تباث نب ناسح | ٤

 Leyden نارد | لیفط نب رماعو ص رألانب ديبع| عه

 Leyden ناويد ىثعألا ٤٦

 London ناود حامرطلا او ليفطلا | ع٠

 توري ناوند ءاسنكلا | ۸

 ْ ناويد تيكلا | ۹
o»توری ناوبد لطخألا  

 ابروأ ناويد قدزرفلا | ه١

 رصم ناويد ريرج | ۲
 Leyden ضئاقنلا ريرجو قدزرفلا | هم

 رصم تاقلعملا يتزوزلا | ٤

 تو ريب تايلضفملا يضلا دمع نب لضفملا | هه

 (ليأل بوقسي سوئراك)
 (Freytag)  نديل ) حرشلا ) ةساجلا يزيربتلا | هد

 رصم ناد مامت وأ ف

 تو ريب ناويد يرتحبلا | هم“:
 هتککک ناويد ينم هو :

 رصم ناوبد يملا | 1 ٠٠

 تو روب ناويد | ينأر غطلا 5 1

 رصم ناويد رتا نبا | <«:
 رصم ناوبد ساون وبأ | دسأ

 رصم | تابرطملاو تاصقرملا ناونع ري ذولا نب ىلع نيدللا رون | 54
 ةينيطنطسق ينامملا ةعوجم | ٠ عماجلا مسا اهيف رکی م 3



 (Flûagel) ايروأ نآرقلا

 Paris تاماقملا

 توري تاماقملا نامزلا ميدي | هم

 رصم نييبتلاو نايبلا طظحاجلا | هه

vرصع ناويحلا طظحاحلا | ٠ 

 اساني امو نايبلاو ىناعم لاو وحنلا بتك

 ةينيطنطسق ةيفاشلا حرش يضرلا | ۹

 Leipzig لماكلا دربملا | بب

 رصم ةدمعلا قيشر نبا | ۷۳

 روغناك يناعملا رصتتخم يتازاتنتلا | ب:

 رصم بدألا ةنارخ يدادغبلا | بم

 اب روأ لّصفلا يرشخزلا | ۷١

 ةففارغجلا بتك

 Leyden نادلبلا مجمم توقا | ۷

VAعاقبلاو ةنكمألا ءاممأ يف عالطالا دصارم  

 برملا ةرب زج ةفص يادا يوب



 ةقرفتملا بتكلا

 فادكلا يرشح إلا | م

 نسملا نب دمع لحألا ديتجلا

 قىملارممح يأ فورعملا رامصلا ا

 ا <

 تاحردلا رئاصن

 راونألا را | ىسحلا رقي دمع ةمالعلا دتا | مع

Unpublished Arabic ا 

Documents 

 يباعألا يئاهصالا جرفلا نأ | م4

Transiatiorn ofl انك Hdward Salsbury A 

 رھ

 ( ٤١ ) ةرغ ةيطح ةحسن

Lib. India Officeأ  

1 London 

' London 
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